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Oczy wi !cie tu ry sty ka ro we ro wa to nie tyl ko
ko lar stwo gór skie, lecz tak "e szo so we. Rów nie"
dla mi #o! ni ków tej for my re kre a cji Gó ry So wie
s$ bar dzo atrak cyj nym miej scem. Ma low ni cze
po #o "e nie – z da la od ruch li wych tras kra jo wych
i mi% dzy na ro do wych – spra wia, "e lo kal ne dro -
gi mi% dzy po szcze gól ny mi miej sco wo !cia mi
wspa nia le na da j$ si% do upra wia nia te go ro dza -
ju spor tu. Stro me gór skie ser pen ty ny oraz p#a -

skie te re ny Kot li ny Dzier "o niow skiej s$ gwa ran -
cj$, "e ka" dy ko larz znaj dzie tu dla sie bie od po -
wied ni$ tra s%.

Po te re nie gmin Gór So wich prze bie ga rów nie"
szlak ro we ro wy Eu ro Ve lo9, zwa ny te" Szla kiem
Bur szty no wym. Bie gnie na dy stan sie pra wie
2000 km od Gda& ska nad Ba# ty kiem, przez Po zna&,
Wroc #aw, O#o mu niec, Wie de&, Ma ri bor, a" do Pu -
li w Chor wa cji.

WY MA RZO NE GÓ RY 
DLA RO WE RZY STÓW

Góry Sowie oferuj! nie tylko pi"kne widoki, ale równie# ciekawe i zró#nicowane trasy rowerowe
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Projekt „»Góry Sowie«, dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego !l"ska – kampania promocyjno-informacyjna” jest wspó#finansowany przez Uni$ Europejsk"
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno%l"skiego na lata 2007-2013
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Przez Gmi n! Dzier "o niów prze bie ga
ro we ro wy „Bur szty no wy Szlak”, czy li
mi! dzy na ro do wa tra sa Eu ro ve lo 9 #$ cz$ -
ca Ba# tyk z Mo rzem %ró dziem nym. Tu ry -
&ci ro we ro wi mo g$ za trzy ma' si! u nas
na pla cach spor to wo-re kre a cyj nych
z ogród ka mi jor da now ski mi oraz bo i -
ska mi do gry w ko szy ków k!, siat ków k!,
pi# k! no" n$, a na wet do te ni sa. Naj wi! -
ksze te go ty pu obiek ty od wie dzi' Pa(-
 stwo mo "e cie we W#ó kach i Ucie cho wie.

Na sza Gmi na na le "y do Sto wa rzy sze -
nia Tu ry stycz ne go Gmin Gór So wich oraz
Par tner stwa „%l! "a nie – Lo kal na Gru pa
Dzia #a nia”, kre u j$ cych uni kalne i na tu -
ral ne pro duk ty lo kal ne, roz wi ja j$ cych tu-
 ry sty k!, chro ni$ cych i pro mu j$ cych
kul tu ro we dzie dzic two oraz dba j$ cych
o po pra w! ja ko &ci miesz ka( ców wsi.

Za pra sza my Was do na szych gos po -
darstw agro tu ry stycz nych ser wu j$ cych

chleb w#as ne go wy pie ku i spe cjal no &ci
kuch ni &l! "a( skiej: „Pod Czesz k$”
w Ostro szo wi cach, „Pod La sem” w Ko #a -
czo wie, „Ma ria nów ka” obok Do bro ci na,
„For te cy” w Ucie cho wie, „U Krzysz to fa”
w J! drze jo wi cach, „Za gro dy” w No wi) -
nie i „Ró "a ne go Wzgó rza” w Owie& nie. 

Na po szu ku j$ cych du cho wej prze-
 strze ni piel grzy mów ocze ku je San ktu a -
rium Mat ki Bo "ej *a ska wej
w Kie# czy nie. W &wi$ ty ni tej znaj du je si!
ko pia XV-wiecz nej, #a ska mi s#y n$ cej fi-
 gu ry Mat ki Bo "ej z Dzie ci$t kiem. Przez
gmi n! prze bie ga tak "e szlak hi sto rycz -
ny krzy "y po kut nych.

Tu ry &ci mo g$ wzi$' udzia# w or ga ni -
zo wa nych co ro ku wie lu im pre zach ple-
 ne ro wych, mi! dzy in ny mi ta kich, jak:
Pik nik Ro dzin ny i Spot ka nia z Hi sto ri$
i Kul tu r$ w czer wcu czy tra dy cyj ne Do -
"yn ki Gmin ne we wrze& niu, gdzie od by -

wa si! Mi ste rium Chle ba oraz Kon kurs
Wie( ców Do "yn ko wych. 

Na tych, któ rzy chcie li by si! w Gmi -
nie Dzier "o niów osie dli', cze ka j$ za cisz -
ne wsie, któ re dzi! ki fun du szom z Unii
Eu ro pej skiej zo sta n$ w naj bli" szym cza-
 sie ob j! te sze ro ko pas mo wym do st! pem
do in ter ne tu. Na sze szko #y ofe ru j$ na u -
k! w kla sach, gdzie ka" dy ucze( trak to -
wa ny jest in dy wi du al nie. Wi zy tów k$
jest no wo czes na, spe# nia j$ ca wy mo gi
XXI wie ku szko #a pod sta wo wa w Tu szy -
nie, znaj du j$ ca si! w od re sta u ro wa nym
pa #a cu z oto cze niem par ko wym. 

Na te re nie gmi ny znaj du je si! wie le
za byt ków. S$ to naj cz! &ciej ko& cio #y, pa -
#a ce, a za cho wa #y si! rów nie" po cho -
dz$ ce z po cz$t ków wczes ne go
chrze &ci ja( stwa ka mien ne krzy "e po kut -
ne. W gmi nie  ak tyw nie roz wi ja si! ama-
 tor ski ruch ar ty stycz ny. Fun kcjo nu je

wie le zes po #ów fol klo ry stycz nych, jak
„Ma cie je” z Ostro szo wic czy „Po ia na”
z Pi #a wy Dol nej kul ty wu j$ cy tra dy cje
gó ra li cza dec kich.,, Po ia na” – zes pó#
o ory gi nal nym, wr!cz kul tu ro wo uni ka-
towym ro do wo dzie, to la u re at wie lu
kon kur sów za rów no kra jo wych, jak i za -
gra nicz nych.

Do bry stan sie ci dróg za pew nia od-
 po wied ni$ ko mu ni ka cj! w na szej 
Gmi nie. Je ste& my otwar ci na przed si! -
bior ców i in we sto rów pro wa dz$ cych
dzia #al no&' gos po dar cz$. Stra te gicz nym
ce lem Gmi ny Dzier "o niów jest trwa #y
i zrów no wa "o ny roz wój w opar ciu o po -
sza no wa nie tra dy cji i &ro do wi ska. Bli-
 skie po #o "e nie w sto sun ku do miast
Dzier "o niów i Bie la wa oraz aglo me ra cji
wroc #aw skiej czy ni$ z niej miej sce pe# ne
mo" li wo &ci i da j$ ce szan s! na cie sze nie
si! "y ciem w pe# ni. 

Przyjed! na chwil", 
zostaniesz na zawsze

Gmi na Dzier #o niów to pod gór ska oko li ca, któ ra roz ci$ ga si"
od ma low ni czych Gór So wich, po przez pe% ne przy rod ni czych
skar bów Wzgó rza Kie% czy& skie, a# po ta jem ni czy Ma syw 'l" -
#y. Tu taj lu dzie #y j$, w od ró# nie niu od mia sta, ma j$c czas na
przy jrze nie si" po rom ro ku, spot ka nie si" i po roz ma wia nie. 

Urz$d Gminy Dzier"oniów |         ul.  Piastowska nr 1             | 58-200 Dzier"oniów        | Tel:  74/ 832-56-67            | www.ug.dziezoniow.pl

Gmi na No wa Ru da le #y w Su de tach
'rod ko wych u pod nó #a Gór So wich,
w po wie cie k%odz kim, w wo je wódz twie
dol no (l$ skim. W jej sk%ad wcho dzi 17
miej sco wo (ci bar dzo zró# ni co wa nych
pod wzgl" dem wa run ków eko lo gicz -
nych i przy rod ni czo-gle bo wych. 

Bo ga te wa lo ry przy rod ni czo-kra jo -
bra zo we gmi ny ma j$ du "y wp#yw na
roz wój tu ry sty ki, a po #o "e nie stwa rza
na tu ral ne wa run ki wy po czyn ko we ze
wzgl! du na swój gó rzy sty cha rak ter.

Za chod nia cz!&' gmi ny le "y w ob r! -
bie ob ni "e nia No wej Ru dy, któ re od
stro ny pó# noc no-wschod niej gra ni czy
z ma sy wem Gór So wich, a od stro ny
po #ud nio we go za cho du ze Wzgó rza mi
W#o dzic ki mi, da lej z pa sem Gór Sto #o -
wych, je dy nych w Pol sce gór o bu do -
wie p#y to wej. W Gó rach So wich
naj wy" szym szczy tem jest Wiel ka So -
wa (1014 m n.p.m.), u pod nó "a któ rej
prze bie ga gra ni ca gmi ny.

W Gó rach Sto #o wych od da lo nych
od gmi ny o 15 ki lo me trów naj wy" szym
wznie sie niem jest ma syw Szcze li( ca ze
wznie sie niem Szcze li( cem Wiel kim
(919 m n.p.m.) i Szcze li( cem Ma #ym
za ko( czo nym B#!d ny mi Ska #a mi.

Do wa lo rów gmi ny za li czy) mo# na ko-
 rzyst ne po %$ cze nia z:
· Re pub li k$ Cze sk$
· miej sco wo &cia mi o szcze gól nych wa-

 lo rach tu ry stycz no-zdro wot nych: Ku-
 do wa Zdrój, Po la ni ca Zdrój, Dusz ni ki
Zdrój, L$ dek Zdrój

· Wa# brzych – Za mek Ksi$"
Gmi na No wa Ru da to nie tyl ko wspa nia -
#e kra jo bra zy, ale rów nie" za byt ki:

ATRAK CJE TU RY STYCZ NE I ZA BYT KI
GMI NY
· Tra sy ro we ro we:

- Tra sa ro we ro wa z So kol ca do Sreb-
r nej Gó ry – 33,5 km

- Tra sa Ro we ro wa z Prze #! czy So ko lej
na Wiel k$ So w!, Ko zie Sio d#o,
Schro ni sko „So wa”, Schro ni sko „
Orze#” do Prze #! czy So ko lej – 11 km

- Tra sa ro we ro wa z Prze #! czy Wa lim -
skiej do Prze #! czy So ko lej – 8 km

- Tra sa ro we ro wa z Prze #! czy Ju gow -
skiej do Bie law skiej Po lan ki – 5 km

· Schro ni ska gór skie oraz wy ci$ gi na r-
ciar skie na Prze #! czy Ju gow skiej:

- wy ci$g or czy ko wy Ry marz o d#. tra -
sy zja zdo wej 600 m, na chy le nie sto -
ku wy no si 20 stop ni, nie o &wiet lo ny

· Cen trum Spor tów Zi mo wych w So kol -
cu – jest to po pu lar ny o& ro dek na rciar-
 ski Gór So wich z do sko na le roz wi ni! t$
ba z$ noc le go w$ i ga stro no micz n$, po-
 le ca ny rów nie" dla osób roz po czy na -
j$ cych ja zd! na nar tach:

- wy ci$g „So kó#” – wy ci$g or czy ko wy
o #$cz nej d#. 600 m, tra sy zja zdo we
#a twa i trud na, na chy le nie sto ku 20
i 40 stop ni

· Kom pleks pa #a co wo-par ko wy w Bo" -
ko wie

· Po mnik przy ro dy Bar tek w Bo" ko wie
· Cen trum Szko le nio wo-Re kre a cyj ne

„Ha ren da” w Lud wi ko wi cach K#odz -
kich, dys po nu je ak we nem wod nym,
przy któ rym jest wy po "y czal nia sprz! -
tu wod ne go: ka ja ki, ro we ry wod ne,
"a glów ki, od by wa j$ si! tam lo kal ne
im pre zy roz ryw ko we i pro mo cyj ne.

GMI NA NO WA RU DA
Gmi na re a li zu je ka len darz cy klicz nych
im prez pro mo cyj no-re kre a cyj nych:

lu ty – ma rzec 
Mi strzo stwa Dol ne go %l$ ska o Pu char
Ry ma rza w Sla lo mie Gi gan cie – Ry marz
2010. Od b! d$ si! za wo dy w sla lo mie gi-
 gan cie dla na rcia rzy i snow bo ar dzi stów
na sto ku Ry marz. Za wo dy or ga ni zo wa ne
s$ w ka te go riach I-VIII dla osób w ró" -
nym prze dzia le wie ko wym – So ko lec.

marzec
So wio gór skie Mi strzo stwa w Sla lo mie
Gi gan cie o Pu char Wój ta Gmi ny No wa
Ru da – Bu ko wa Cha ta 2010 – So ko lec.

czer wiec
Ogól no pol ski Zlot Mo to cy kli stów „Cza -
cho wi sko”. Po pi sy uczest ni ków zlo tu, mi -
#o& ni ków moc nych wra "e(. Od b! d$ si!
kon ku ren cje na naj #ad niej stu nin go wa -
ny mo to cykl oraz wspi na nie si! na pal
i ja zda sla lo mem.
Mi strzo stwa Dol ne go %l$ ska w je) dzie
in dy wi du al nej na czas – MTB Wiel ka So -
wa. Ce lem im pre zy jest pro mo cja tras
ro we ro wych Gmi ny No wa Ru da oraz wa-
 lo rów tu ry stycz nych Gór So wich, Po gra -
ni cza Pol sko-Cze skie go oraz Su bre gio nu
So wio gór skie go. Ko la rze za czy na j$ ry-
 wa li za cj! na wy so ko &ci 540 m n.p.m,
a ko( cz$ na wy so ko &ci 1015 m n.p.m.

sier pie&
Mi! dzy na ro do wy Fe sti wal Fol klo ru,,
Pod Ka le ni c$’’ w Ju go wie – Gmi na No -
wa Ru da. Prze wi dzia ne wy st! py: Kó#
Gos po dy( Wiej skich GNR, ka ba re tów,
zes po #ów fol klo ry stycz nych z kra jów eu-
 ro pej skich oraz No wej Ru dy, Dru "y ny
Ry cer skiej Zam ku Ksi$".

URZ*D GMINY NOWA RUDA, ul. Niepodleg%o(ci 1, 57-400 Nowa Ruda, tel: (+48-74) 872-22-63, fax: (+48-74) 872-50-83 sekretariat_gnr@gmina.nowaruda.pl 
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%
Na co trzeba zwróci! uwag", przygotowuj#c si"
do wa$nego wy%cigu? Co ma wp&yw na wynik?
O swoich startach w zawodach pisze Maja
W&oszczowska,

Oczy wi !cie naj bar dziej istot na jest for ma, nad
któ r" pra cu je si# mie si" ca mi pod czas sy ste ma tycz -
nych i prze my !la nych tre nin gów, pil nu j"c die ty oraz
od po wied niej re ge ne ra cji. To pod sta wa do bre go wy -
ni ku. Pó$ niej de cy du je ju% mnó stwo szcze gó &ów, na
któ re wp&yw ma nie tyl ko za wod nik, ale w du %ej mie -
rze wspó& pra cu j" ca z nim eki pa tech nicz na.

Na miej sce wy !ci gu prze wa% nie do cie ram 3-5
dni przed star tem. Ten czas jest po trzeb ny nie tyl ko
na od po czy nek po pod ró %y, ale prze de wszyst kim,
by po zna' tra s# za wo dów. Tra sy Pu cha rów (wia ta
s" prze wa% nie na szpi ko wa ne trud no !cia mi tech -
nicz ny mi, któ re trze ba zna' nie tyl ko po to, by szyb -
ko po ko ny wa' je na wy !ci gu, ale by si# na nich nie
wy wró ci'. Istot ny jest ka% dy ele ment tra sy – je !li
gdzie! mo% na !ci"' za kr#t i zy ska' cho' by se kun d#,

trze ba o nim pa mi# ta'. Tre ning na tra sie po ma ga mi
te% w pod j# ciu kil ku wa% nych de cy zji do ty cz" cych
sprz# tu. Po pier wsze – wy bór ro we ru: har dta il (ro -
wer o sztyw nym za wie sze niu z jed nym przed nim
amor ty za to rem) na tra sy &a twiej sze tech nicz nie
i ci#% kie fi zycz nie (na stro mych pod ja zdach istot ne
jest ka% de 100 gra mów, któ re mu si my wci" gn"' do
gó ry) i full-sus pen tion bi ke, czy li ro wer z dwo ma
amor ty za to ra mi na tra sy z du %" ilo !ci" ko rze ni, ka -
mie ni, usko ków i in nych prze szkód. Ko lej ny dy le -
mat to opo ny. Fir ma Ge ax ofe ru je nam kil ka ro dza -
jów bie% ni ka, opo ny ró% ni" si# te% sze ro ko !ci" i ro -
dza jem ma te ria &u, z któ re go zo sta &y wy pro du ko wa -
ne. W&a !ci w" wy bie ra my, zwra ca j"c uwa g# na pod -
&o %e, cha rak te ry sty k# tra sy i oczy wi !cie... po go d#.

Przed sa mym star tem naj wi# cej pra cy ma j" me -
cha ni cy. Sprz#t mu si dzia &a' jak szwaj car ski ze ga -
rek. Spraw dza j" wi#c ka% d" !rub k#, mo co wa nie, pra -
c# prze rzu tek i amor ty za to ra, ci! nie nie w opo nach.
Te stu j" ro we ry pod du %y mi ob ci" %e nia mi, tak by
w trak cie wy !ci gu nie by &o %ad nych nie spo dzia nek.
Pod czas za wo dów ob sta wia j" stre fy tech nicz ne, bio -

KA RU ZE LA WY !CI GO WA
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r!c ze so b! ze staw na rz" dzi, za pa so we ko #a i wszel -
kie in ne cz" $ci, któ re mo% na wy mie ni& (w ra zie de -
fek tu za wod ni ko wi nie wol no zmie ni& tyl ko ra my).
S! w sta #ym kon tak cie z tre ne rem i resz t! eki py, któ -
ra przez krót ko fa lów ki na da je in for ma cje z tra sy.

Cz" sto nie przes pa n! noc ma te% przed wy $ci giem
ma sa %y sta. Naj pierw do pó' ne go wie czo ra ma su je
wszyst kich za wod ni ków, sta ra j!c si" przy go to wa&
ich mi"$ nie na eks tre mal ny wy si #ek, pó' niej bie rze
si" za przy go to wa nie ca #e go ek wi pun ku na start. A s!
to: bi do ny, któ rych za war to$& usta la my wspól nie
w za le% no $ci od tem pe ra tu ry, dy stan su i te go, jak roz -
miesz czo ne s! stre fy bu fe to we na tra sie. Cza sem
w ka% dej run dzie w bi do nie znaj du je si" co$ in ne go
– izo to nik, roz cie( czo ny %el ener ge tycz ny al bo spe -
cjal na od %yw ka z du %! ilo $ci! cu krów pro stych i ko -
fe i ny na ko( ców k". Wy li czo ne s! mi li li try (prze wa% -
nie ok. 200 ml do pó# li tro we go bi do nu), ilo$& w" glo -
wo da nów i sk#ad ni ków mi ne ral nych, któ re trze ba
do star czy& or ga niz mo wi. Pod czas wy $ci gu zda rza -
j! si" rów nie% nie spo dzian ki – ból brzu cha, skur cze
al bo upa dek i ko niecz no$& szyb kie go za ta mo wa nia
krwi. Od te go, jak do brze przy go to wa na jest ob s#u -
ga tech nicz na, za le %y, czy w przy pad ku ta kich nie -
prze wi dzia nych zda rze( za wod nik b" dzie móg# kon -
ty nu o wa& wy $cig, czy mu si si" po %e gna& z ry wa li za -
cj!. Ja mam wiel kie szcz" $cie, po sia da j!c w dru %y -
nie CCC Po lko wi ce naj lep szych fa chow ców w Pol -
sce, a mo %e i na $wie cie. S! to: Ma riusz Raj zer, Grze -
gorz Dzia do wiec i Hu bert Grze bi no ga.

Ra nek przed wy $ci giem jest za wsze zor ga ni zo wa -
ny nie mal co do mi nu ty. )nia da nie trzy go dzi ny przed
star tem – lek ko straw ne, bo ga te w w" glo wo da ny. Pó' -
niej przy go to wa nie ca #e go ek wi pun ku, chwi la re lak -
su i do jazd na miej sce za wo dów. Na go dzi n" przed
star tem roz po czy nam roz grzew k" – ja zda na tre na %e -
rze (urz! dze nie, do któ re go wpi nam swój ro wer wy -
$ci go wy). Trwa ona 30-35 mi nut i ma mnie przy go to -
wa& na mak sy mal ny wy si #ek od sa me go star tu. Tak
wi"c, ko( cz!c j!, osi! gam t"t no bli skie mak sy mal ne -
mu. Cz" sto roz grzew ce to wa rzy szy mu zy ka, dzi" ki
któ rej wpa dam we w#a $ci wy rytm, kon cen tru j" si"
i od ci nam od te go, co dzie je si" do o ko #a. Pó' niej szyb -
kie prze bie ra nie, to a le ta, wcie ra nie oliw ki star to wej
(b!d' ma $ci roz grze wa j! cych, gdy jest zim no) przez
ma sa %y st" ina 15-20 mi nut przed star tem je stem wbok -
sach tech nicz nych, gdzie cz" sto te% jesz cze wsia dam
na tre na %er, by do sa me go star tu utrzy ma& roz grza ne

mi"$ nie. Pó' niej ju% cze kam, a% spi ker wy czy ta mo je
na zwi sko, dwie mi nu ty przed star tem od da j" blu z"
ma sa %y $cie b!d' tre ne ro wi i w pe# nym sku pie niu cze -
kam na strza# s" dzie go. Iwte dy za czy na si" bli sko dwu -
go dzin na „rze'”, jak to ma wia my mi" dzy so b!. Wte -
dy ju% wszyst ko za le %y g#ów nie ode mnie.

Eki pa tech nicz na cze ka w pe# ni go to wo $ci w wy -
zna czo nych stre fach, tre ner bie ga po tra sie, po da j!c
ró% ni ce cza so we, a ja wal cz" z tra s!, ry wal ka mi i z sa -
m! so b!. Wy $cig nie ma nic wspól ne go z re kre a cyj -
n! ja zd! na ro we rze, któ ra da je nam ty le przy jem no -
$ci. To wal ka o prze trwa nie. Ten, kto prze trzy ma wi" -
kszy ból nóg, kto nie po pe# ni %ad ne go b#" du, a przy
oka zji b" dzie mia# naj wi" cej szcz" $cia – wy gry wa.
Cz" sto, gdy pod czas za wo dów mam kry zys, za sta -
na wiam si", cze mu wy bra #am so bie tak ci"% k! dys -
cy pli n" spor tu i na w#as ne %y cze nie tak cier pi". Od -
po wied' na to py ta nie znaj du j" na me cie, gdy po prze -
#a ma niu w#as nych s#a bo $ci osi! gam do bry wy nik,
zdo by wam me dal, a z mo je go suk ce su cie sz! si" rów -
nie% ca #a ro dzi na, dru %y na i t#u my ki bi ców. To jest
chwi la, dla któ rej na praw d" war to tro ch" po cier pie&.

Ma ja W!osz czow ska
wi ce mi strzy ni olim pij ska 

w ko lar stwie gór skim, 
za wod ni czka CCC Po lko wi ce
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%
Trasa jest dobrze oznakowana, ale bardzo trudna,
a zw!aszcza jej odcinek górski. Przeznaczona jest
wi"c dla osób z dobr# kondycj#. 

W Pie szy cach wy ru sza my z par kin gu przy urz! -
dzie miej skim (300 m n.p.m.). Je dzie my ro we ro wym
szla kiem czer wo nym. Za urz! dem, zgod nie ze wska -
zów ka mi, kie ru je my si! w stro n! Ro "ci szo wa. Za t#
miej sco wo "ci# zje$ d$a my na zie lo ny pie szy szlak
tu ry stycz ny, któ rym tra fi my do La so ci na, gdzie mo$ -
na od po cz#% w pen sjo na cie Ma gda lub w gos po dar -
stwie agro tu ry stycz nym Ci cha Wo da. Stam t#d kr! -
t# dro g# as fal to w# kie ru je my si! w gó r! w stro n!
Prze &! czy Wa lim skiej. Z dro gi as fal to wej zje$ d$a my
w po ln# – to trud ny od ci nek gór ski. Czer wo nym szla -
kiem pie szym do cie ra my do Wiel kiej So wy.

Na tym naj wy$ szym szczy cie stoi 25-me tro wa
wie $a wi do ko wa z 1906 r., któ rej wi ze ru nek jest sym -
bo lem Gór So wich. Z ta ra su wi do ko we go mo$ na po -

dzi wia% pa no ra m! od 'nie$ ni ka po 'nie$ k! oraz od
Wzgórz Trzeb nic kich po Bro u movské Steny. Zbo -
cza Wiel kiej So wy s# zna ko mi ty mi te re na mi do upra -
wia nia tu ry sty ki pie szej i ro we ro wej, a zi m# – na rciar -
stwa zja zdo we go i bie go we go.

Z Wiel kiej So wy ru sza my na po &ud nio wy-wschód
i do cie ra my do po &o $o nej 210 m ni $ej Prze &! czy Ju -
gow skiej. Jest ona jed nym z naj ch!t niej od wie dza -
nych miejsc w Gó rach So wich, a po &o $o ne wo kó&
zbo cza s# zna ko mi ty mi sto ka mi na rciar ski mi. W po -
bli $u dzia &a schro ni sko Zyg mun tów ka oraz od nie -
daw na pen sjo nat Bu ko wa Cha ta.

Na st!p nie, wspi na j#c si! le" ny mi duk ta mi, do -
cie ra my do Ka le ni cy (964 m n.p.m.). To szczyt w"rod -
ko wej cz! "ci Gór So wich, trze ci pod wzgl! dem wy -
so ko "ci – po Wiel kiej i Ma &ej So wie (972 m n.p.m.).
Po kry ty jest ru mo wi skiem skal nym. Ze sta lo wej wie -
$y wi do ko wej z 1933 r. mo$ na po dzi wia% pa no ra m!
Bie la wy, Ju go wa i oko lic.

Z Ka le ni cy zie lo nym szla kiem zje$ d$a my do dro -
gi as fal to wej, któ r# do trze my do Ka mio nek, wsi za -
bu do wa nej mu ro wa ny mi do ma mi sprzed dru giej
woj ny "wia to wej. S# w niej rów nie$ re lik ty daw ne -
go gór nic twa sre bra i o&o wiu: ko pal nie Au gu sta, An -
na, Wil helm, Fo rel le oraz daw ne wy ro bi ska na gó -
rze B&yszcz.

Z Ka mio nek czer wo nym szla kiem ro we ro wym
do je$ d$a my do Pie szyc, w któ rych roz po cz! li" my
tra s!.

TRA SA NR 1 - LOTEM SOWY

IN FOR MA CJE O TRA SIE
Pieszyce – Ro$ciszów – Potoczek – Wielka
Sowa – Prze!"cz Jugowska – Kalenica
– Kamionki – Pieszyce
D!u go$% – 25 km
Po cz# tek tra sy – Pie szy ce, par king przy urz! -
dzie miej skim), 300 m n.p.m.
Naj wy& szy punkt – Wiel ka So wa, 1015 m n.p.m.
Ko niec tra sy – Pie szy ce – par king przy urz! dzie
miej skim, 300 m n.p.m.
Czas – ok. 5 go dzin
Sto pie' trud no $ci – bar dzo trud na

To bardzo trudna trasa, wi"c czasem trzeba
b"dzie zsi#$% z roweru
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WARTO ZOBACZY! 

Pie szy ce
Go tyc ki ko" ció# "w. Ja ku ba z prez bi te rium

z XIV wieku i wie !" z 1525 r. Wej #cie zdo bi go tyc -
ki por tal, a we wn"trz znaj dzie my zes pó$ na grob -
ków re ne san so wych i ba ro ko wych z XVI i XVII
wie ku.

Pa #ac zbu do wa ny w la tach 1615-1617 ja ko re-
 ne san so wy, a po tem roz bu do wa ny na wspa nia $"
ba ro ko w" re zy den cj% z 60 po ko ja mi. Oto czo ny
jest par kiem z resz tk" fo sy, mu rów ob ron nych
i rze&b. Kie dy# by$ jed nym z naj o ka zal szych na
'l" sku – na zy wa no go na wet 'l" skim Wer sa lem.
Po du pad$ jed nak w XX w. W cza sie II woj ny #wia-
 to wej urz" dzo no w nim ob óz kon cen tra cyj ny dla
ko biet, a po tem by$ tyl ko do ra& nie re mon to wa ny.
Jesz cze w la tach 70. XX stu le cia or ga ni zo wa no tu
ko lo nie i obo zy, pó& niej stop nio wo nisz cza$.
W grud niu 2000 r. prze szed$ w pry wat ne r% ce i od
te go cza su jest re sta u ro wa ny.

Po ewan ge lic ki ko" ció# "w. An to nie go z 1873 r.,
któ ry po wsta$ w sty lu neo gotyckim, na pla nie
krzy !a.

Ro "ci szów
Ko" ció# pw. "w. Bar t#o mie ja z mniej wi$ cej

1392 r., prze bu do wa ny w wie ku XVIII. W #rod ku
zo ba czy my XVIII-wiecz ny o$ tarz g$ów ny i am bo -

n% z ma lo wi d$a mi przed sta wia j" cy mi ewan ge li -
stów oraz wie le rze&b, m.in. #w. Ja na Ne po mu ce -
na i b$o go s$a wio ne go Ja na Sar kan dra. Za cho wa $o
si% rów nie! kil ka ob ra zów ma lo wa nych na szkle,
p$a sko rze& by Dro gi Krzy !o wej oraz pia skow co we
p$y ty na grob ne wmu ro wa ne w #cia ny ze wn%trz ne
ko# cio $a.

O" ro dek Wy po czyn ko wy „Kasz tel”. To oka za $a
bu do wla z XVIII w. z ni sk" wie !", po tem roz bu -
do wa na. Wie le de ta li zo sta $o jed nak znisz czo nych
w la tach 70., gdy prze bu do wa no pa $ac na o# ro dek
wcza so wy.

Pa sto rów ka (obok do mu miesz kal ne go nr 73),
któ ra ja ko je dy na za cho wa $a si% z daw ne go zes po -
$u ko# cio $a ewan ge lic kie go. Jest to oka za $y pi% tro -
wy bu dy nek z XVIII w. Sam XVIII-wiecz ny
ko# ció$ po 1945 r. nie by$ u!yt ko wa ny – po pad$
w ru i n% i zo sta$ ro ze bra ny.

Bu dy nek sa na to rium z 1898 r. z roz leg $ym par -
kiem i fon tan n" oraz licz ny mi zdo bie nia mi na w-
i" zu j" cy mi do mod ne go na prze $o mie XIX i XX w.
„sty lu ku ror to we go”.

Ka mion ki
Za byt ko we ho te le So wia Do li na i Czar ny Ry cerz.
Wil la z 1900 r.
Ko" ció# pw. Anio #ów Stró %ów, wznie sio ny w la -

tach 1793-1795. Tu! obok nie go mo! na zo ba czy( hi -
sto rycz ny krzy! po kut ny.

7

Wielka Sowa Góry Sowie jesieni&
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%
Wycieczk! rozpoczynamy na parkingu przy
Centrum Informacji Turystycznej w Bielawie.
Warto obejrze" po#o$ony tu$ obok krzy$
pokutny oraz ko%ció# pw. Wniebowzi!cia 
Naj%wi!tszej Maryi Panny z trzeci& co do
wysoko%ci wie$& w Polsce.

Z par kin gu kie ru je my si! w stro n! ob wod ni cy
miej skiej. Na skrzy "o wa niu ul. Pi #aw skiej i Wod nej
kie ru je my si! w pra wo na dro g! dla ro we rów. Szlak
nie bie ski po pro wa dzi nas dro g$ as fal to w$ do most -
ka, gdzie skr! ci my w pra wo. Stam t$d szu tro w$ dro -
g! do trze my do Owies na. Tam war to zo ba czy% po zo -
sta #o &ci zam ku i ro tun dy, w któ rej or ga ni zo wa no tur -
nie je ry cer skie. Z Owies na kie ru je my si! w pra wo pod
gór k!, gdzie szlak do pro wa dzi nas do wsi Kiet li ce.
Skr! ca my w le wo i kie ru je my si! na Ostro szo wi ce.

We wsi Ostro szo wi ce mo "e my obej rze% za byt ko -
wy ko& ció#, zbu do wa ny w sty lu go tyc kim w la tach
1592-1600. Przed 1945 r. naj cen niej szym za byt kiem
miej sco wo &ci by# zes pó# pa #a co wy z par kiem i sta wem
z po cz$t ku XVIII w. Zo sta# jed nak zruj no wa ny po
prze j! ciu przez pol sk$ ad mi ni stra cj! w 1945 r.

Z Ostro szo wic kie ru je my si! w stro n! Jo d#ow -
ni ka. Znaj du je si! w nim le& ni czów ka Do mek My -
&liw ski, któ ra zo sta #a zbu do wa na w II po #o wie 
XIX w. i prze tran spor to wa na do Jo d#ow ni ka z gór.
Obec nie mie &ci si! w niej cen trum kul tu ral ne.

Z Jo d#ow ni ka kie ru je my si! w stro n! Bie la wy.
Pod $ "a j$c wzd#u" po to ku Bie la wi ca, do je dzie my do
par kin gu, z któ re go wy ru szy li& my.

TRA SA NR 2 - ZNAKI CZASU

IN FOR MA CJE O TRA SIE
Bie la wa – Owies no – Kiet li ce – Ostro szo wi ce
– Jo d#ow nik – Bie la wa

D#u go%" – 18 km
Czas – ok. 2,5 go dzi ny
Po cz& tek tra sy – par king przy Cen trum In for-
 ma cji Tu ry stycz nej w Bie la wie – 295 m n.p.m.
Naj wy$ szy punkt (Jo d#ow nik) – 430 m n.p.m.
Ko niec tra sy – par king przy Cen trum In for ma cji
Tu ry stycz nej w Bie la wie – 295 m n.p.m.
Sto pie' trud no %ci – !a twy

Ruiny pa#acu w Ostroszowicach Pozosta#o%ci zamku w Owie%nie
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WARTO ZOBACZY! 

Bie la wa
Krzy "e po kut ne – usta wia no je za ka r! ( ja ko po -

ku t!) w miej scu po pe" nie nia zbrod ni. Na krzy #ach
wid nie j$ wi ze run ki przed mio tów, któ ry mi zo sta -
"a po pe" nio na (np. miecz, nó#, to pór). W Bie la wie
s$ dwa z XV w.

Neo gotycki ko# ció$ pw. Wnie bow zi% cia Naj -
#wi%t szej Ma ryi Pan ny z trze ci$ co do wiel ko %ci
wie #$ w Pol sce (101 me trów wy so ko %ci), któ ra jest
do st!p na dla tu ry stów. Pier wsze in for ma cje
o %wi$ ty ni w tym miej scu po cho dz$ z ro ku 1288,
ale w ro ku 1866 zo sta "a ona ro ze bra na, po nie wa#
gro zi "a za wa le niem. No wy ko% ció" – za pro jek to -
wa ny przez A. Lan ge ra z Wroc "a wia – po wsta" 10
lat pó& niej z czer wo nej ceg "y.

Ko# ció$ pw. Bo "e go Cia $a – wznie sio ny ja ko
ewan ge lic ki, o skrom nych, ba ro ko wych for mach
w 1743 r. Pó& niej kil ka krot nie prze bu do wy wa ny.
W 1952 r. – po wy sie dle niu osta t niej lud no %ci nie -
miec kiej – zo sta" zam kni! ty. W 1972 r. prze j! "a go
pa ra fia ka to lic ka. Ko% ció" jest mu ro wa ny, ale we
wn! trzu za cho wa "y si! drew nia ne em po ry i strop.

Ko# ció$ pw. &wi% te go Du cha – mo der ni stycz ny
bu dy nek "$ cz$ cy fun kcje ko% cio "a i sie ro ci' ca,
wznie sio ny w la tach 1928-1929. Pro jek tan tem i wy -
ko naw c$ bu do wli by" bie law ski przed si! bior ca
Wer ler.

Pa $ac San drec kich – bu dy nek wznie sio ny w 1598
r. dla bra ci Wol fa i Hen ri cha Se i dlitz von Schöne-
 feld w sty lu pó& no re ne san so wym. Wie lo krot ne
prze bu do wy wn! trza bu dyn ku i ama tor skie dzia -
"a nia sty li stycz ne do pro wa dzi "y do znisz cze nia
bez cen nych or na men tów sal i ko ry ta rzy. Za cho wa"
si! jed nak pier wot ny, ob ron ny cha rak ter bu do wli
– z zam kni! tym dzie dzi' cem i okr$g "$ basz t$.
Obec nie dzia "a tu pla ców ka o%wia to wa.

Owies no
Za mek ry cer ski – po wsta" na po cz$t ku XIV w.

na pla nie zbli #o nym do ko "a o %red ni cy 30 m. Po -
sia da" okr$g "y dzie dzi niec i kwa dra to w$ wie #!, by"
oto czo ny ka mien nym mu rem i fo s$. Kil ka krot nie
prze bu do wy wa ny, za cho wa" jed nak pier wot ny,
ob ron ny uk"ad. Po du pad" po II woj nie %wia to wej.
Z daw ne go zam ku po zo sta "y do dzi% je dy nie frag-
 men ty %cian z ba ro ko wym por ta lem, nad któ rym

znaj du je si! me da lion z m! sk$ i dam sk$ g"o w$
oraz na pi sem „Nec Vi ta Nec Mors Se pa ra bit”
(„Nic nie od dzie li #y cia od %mier ci”).

Ko# ció$ fi lial ny pw. &wi% tej Trój cy wy bu do wa -
ny z ka mie nia w la tach 1581-83 i prze bu do wa ny
w XVIII i XIX w. We wn! trzu za cho wa "o si! ba ro -
ko we wy po sa #e nie z po cz$t ków XVIII w., re ne -
san so we epi ta fium z 1592 r. oraz p"y ty na grob ne
z XVI i XVII w.

Ru i ny bu do wli ro tun do wej z ok. 1600 r., w któ -
rej kie dy% or ga ni zo wa no tur nie je ry cer skie, tzw.
Rin gel ste hen – „Sta wa( w ko le”. Gdy za wod ni cy
wy ka zy wa li si! zr!cz no %ci$ i od wa g$ na are nie,
da my spo gl$ da "y na wal k! z gór nych pi! ter, jak
z try bun. Osta t ni tur niej od by" si! tu w 1794 r.
z oka zji %lu bu hra bi ny Le o pol di ny von Se herr-
Thoß z hra bi$ Rze szy von Schöne ich. Ru i ny znaj -
du j$ si! przy dro dze do Jo d"ow ni ka, obok pa "a cu
w daw nym par ku.

Ko#ció$ pw. Wniebowzi%cia NMP w Bielawie
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%
Za czy na my w Srebr nej Gó rze, po !o "o nej na wy -
so ko #ci od 400 do 600 m n.p.m. w g!$ bo kiej,
w% skiej do li nie od dzie la j% cej Gó ry So wie od Gór
Bar dzkich, gdzie od po cz%t ku XVIII w. wy do by-
 wa no sre bro. 

Nad Srebr n! Gó r! i Prze "# cz! Srebr n! wzno si
si# po t#$ na Twier dza Srebr no gór ska strze g! ca przej -
%cia przez prze "#cz do Kot li ny K"odz kiej, sk"a da j! -
ca si# z sze %ciu for tów oraz sze re gu le% nych umoc -
nie& i ba stio nów. Jest jed nym z naj cie ka wszych obiek -

tów ar chi tek tu ry mi li tar nej w Pol sce. W 2002 r.po -
wsta" tu taj For tecz ny Park Kul tu ro wy.

Ze Srebr nej Gó ry kie ru je my si# szla kiem czer -
wo nym (jest to g"ów ny szlak su dec ki, któ ry pro wa -
dzi par ti! grzbie to w! przez ca "e Gó ry So wie) w kie -
run ku prze "# czy Pod Go "# bi!, a da lej na prze "#cz
Pod Sze ro k! i prze "#cz Wo li bor sk!. Ta osta t nia, po -
"o $o na na wy so ko %ci 711 m n.p.m., jest wy ra' nym,
ale do%( w! skim i p"yt ko wci# tym ob ni $e niem o stro -
mych po dej %ciach i "a god niej szych zbo czach. Wo -
kó" ro% nie las mie sza ny (g"ów nie %wierk i buk). S! tu
par king i wia ta tu ry stycz na.

Po tem kie ru je my si# szla kiem czer wo nym w kie -
run ku Ka le ni cy, trze cie go co do wiel ko %ci szczy tu
Gór So wich (964 m n.p.m.). Le $y ona na te re nie le% -
ne go re zer wa tu przy ro dy Bu ko wa Ka le ni ca. Na
grzbie cie ros n! skar "o wa cia "e bu ki po mie sza ne ze
%wier ka mi i ja wo ra mi. Szczyt z wie $! jest do sko na -
"ym pun ktem wi do ko wym.

Z Ka le ni cy je dzie my da lej czer wo nym szla kiem.
Po dro dze mi ja my S"o necz ne Ska" ki, szczyt S"o necz -
nej i grzbiet Ry ma rza (913 m n.p.m.). Naj pierw ostrym
zja zdem dla od wa$ nych, a po tem ka mie ni st! dro g!
do sta nie my si# na drog# szu tro w!. Tu taj skr# ca my

TRASA NR 3 
- PER!A GÓR SOWICH

INFORMACJE OTRASIE
Srebr na Gó ra –Ka le ni ca –Prze !$cz Ju gow ska
–So ko lec –Lud wi ko wi ce K!odz kie –No wa Ru -
da –Bo" ków –Srebr na Gó ra
D!u go#& –40 km
Czas –ok. 7 go dzin
Po cz% tek –Srebr na Gó ra
Naj wy" szy punkt –Ka le ni ca, 764 m n.p.m.
Ko niec –Srebr na Gó ra
Sto pie' trud no #ci –tra sa trud na

Zalew w Dzikowcu 
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w pra wo, a po prze je cha niu 200 me trów do cie ra my
do as fal to wej dro gi Ju gów – Pie szy ce.

Je ste! my na Prze "# czy Ju gow skiej (805 m n.p.m.).
S$ tu du %y par king i wia ta. Po le wej stro nie wi docz -
ny dro gow skaz do schro ni ska Zyg mun tów ka z 1938
ro ku i Bu ko wej Cha ty, le %$ cych oko "o 500 m da lej.

Do So kol ca je dzie my lo kal n$ dro g$ as fal to w$
z jed ne go ze schro nisk. To wie! tu ry stycz na z kil ko -
ma wy ci$ ga mi na rciar ski mi. Dzi# ki bo ga tej ofer cie
noc le go wej i licz nym krzy %u j$ cym si# tu taj szla kom
tu ry stycz nym (pie szym, ro we ro wym i sa mo cho do -
wym) jest !wiet n$ ba z$ wy pa do w$ dla tu ry stów. Ju%
w XIX w. So ko lec by" po pu lar nym miej scem star tu
wy cie czek na Wiel k$ So w#. Naj cen niej szym za byt -
kiem jest ko! ció" !w. Mar ci na z 1786 ro ku.

St$d je dzie my t$ sa m$ dro g$ lo kal n$ do o! rod ka
wy po czyn ko we go Ha ren da, po "o %o ne go upod nó %a gó -
ry Gon to wa. Oprócz ba zy noc le go wej i ga stro no micz -
nej o! ro dek dys po nu je bo ga tym za ple czem re kre a cyj -
nym. Ma w"as n$ stad ni n# ta ran tów ma "o pol skich (20
ko ni) iin struk to rów pro wa dz$ cych ja zd# na prze stron -
nym pa do ku lub w te re nie. W o! rod ku s$ te% bry czki
i ta bo ro wy wóz cy ga& ski. Mo% na po w#d ko wa' na du -
%ym, za ry bio nym za le wie lub po p"y wa' na ro we rach
wod nych, ka ja kach i "ód kach. S$ tu rów nie%: strze %o ne
k$ pie li sko, drew nia na gos po da gril lo wa i w# dzar nia.

Z Ha ren dy as fal to w$ dro g$ je dzie my do Lud wi ko -
wic K"odz kich, gdzie mo %e my zo ba czy' po cho dz$ cy
z 1708 r. ko! ció" ba ro ko wy. St$d dro g$ nr 381 kie ru je -

my si# w stro n# No wej Ru dy, gdzie mo %e my od wie -
dzi' daw n$ ko pal ni# w# gla z pod ziem n$ tra s$ tu ry -
stycz n$. Po tem prze je% d%a my przez S"u piec i – zje% -
d%a j$c z dro gi w dó" – do Bo% ko wa. W tej ma low ni czej
wsi war to zo ba czy' pi#k ny, du %y pa "ac z XVI wie ku.

ZBo% ko wa wra ca my na dro g# nr 381 iskr# ca j$c wle -
wo, wra ca my do S"up ca, sk$d pro wa dzi szlak czer wo -
ny do Srebr nej Gó ry. Po dro dze war to zwie dzi' za byt -
ko we ko! cio "y w No wej Wsi K"odz kiej i Dzi kow cu.

15

WARTO ZOBACZY!
Bo!kBo!ków

Pa"ac z XVI w. wzniesiony przez hrabiego von
Magnis. Czasy #wietno#ci ma ju! za sob$, ale nadal
przyci$ga wzrok swoj$ wielko#ci$ i wspania"$
wie!$. W#ród go#ci, którzy odwiedzili pa"ac w
Bo!kowie, byli m.in. pó%niejszy prezydent USA
John Quincy Adams oraz królowie Prus Fryderyk
Wilhelm III Hohenzollern z ma"!onk$ Luiz$ i Fry-
deryk Wilhelm IV Hohenzollern.

Naprzeciw pa"acu znajduje si& ko#ció" parafi-
alny parafii 'wi&tych Aposto"ów Piotra i Paw"a 
w Bo!kowie wybudowany w latach 1704-1708 
w stylu barokowym. Zasadnicz$ cz&#( g"ównego
o"tarza stanowi obraz przedstawiaj$cy powitanie
#w. Piotra i Paw"a, przy tabernakulum znajduj$ si&
relikwie #w. Franciszka Ksawerego i #w. Rocha.

W Bo"kowie warto zobaczy# pi$kny pa%ac
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%
Zaczynamy w Zagórzu !l"skim. Warto tu
zobaczy# zamek Grodno, wybudowany
z kamienia przez ksi$cia Bolka I w XIII w. 
na górze Choina (450 m n.p.m.). 

Wdru giej po !o wie XVIII w. zo sta! po rzu co ny istop -
nio wo po pa da! w ru i n". We wn#trz znaj du je si" mu -
ze um, w któ rym wy ek spo no wa ne s# m.in. dzie je zam -
ku. Ze wzgl" du na pi"k ny wi dok war to wej$% na wie -
&". W Za gó rzu mo &e my rów nie& zwie dzi% ko$ ció! pw.
Pod wy& sze nia Krzy &a 'wi" te go z oko !o 1500 ro ku.

W" drów k" za czy na my nie bie skim szla kiem pie -
szym, któ rym kie ru je my si" przez Mi cha! ko w# i Glin -
no na Prze !"cz Wa lim sk#. Tam skr" ca my w pra wo
i je dzie my zie lo nym szla kiem pie szym. Po dro dze
mi ja my sta r# ko pal ni" sre bra Si bel roch (czyn na od
XIV do po !o wy XVIII wie ku). Ma ok. 50-60 me trów
ko ry ta rza, kil ka po przecz nych od nóg i przod ków.

Zie lo nym szla kiem do je& d&a my do Wa li mia, wktó -
rym s# s!yn ne sztol nie z cza sów II woj ny $wia to wej.
Do dzi$ nie jest zna ne prze zna cze nie tych pod ziem -
nych la bi ryn tów, ale mi mo to przy ci# ga j# one w re jon
Gór So wich rze sze ba da czy i po szu ki wa czy przy gód.

Z cen trum Wa li mia szla kiem czar nym, zwa nym
Szlakiem Mar ty ro lo gii, je dzie my wkie run ku pod ziem -
ne go kom plek su W!o darz, gdzie mo& na zwie dza% po -
nie miec kie sztol nie. Do za sad ni czej cz" $ci pod ziem -
ne go kom plek su pro wa dz# trzy wej $cia od stro ny pó! -
noc no-wschod niej i jed no od stro ny pó! noc nej.

Z kom plek su W!o darz szla kiem czar nym je dzie -
my w kie run ku ta jem ni cze go pod ziem ne go mia sta

TRASA NR 4 
- TAJEMNICZE PODZIEMIA

IN FOR MA CJE O TRA SIE
Za gó rze !l" skie – Wa lim – W%o darz – Osów ka
– G%u szy ca – Za gó rze !l" skie
D%u go&# – 20,5 km
Czas – ok. 4,5 go dzi ny
Sto pie' trud no &ci – tra sa !a twa

Zamek Grodno w Zagórzu by% kiedy& najwi$kszym na Dolnym !l"sku
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Osów ka. Udo st!p nio ne do zwie dza nia s" tam obiek -
ty na ziem ne oraz pod ziem ne sztol nie na zi stow skie -
go pro jek tu „Rie se” z II woj ny #wia to wej. Do za sad -
ni czej cz! #ci pod ziem ne go kom plek su pro wa dz"
dwa wej #cia od stro ny po $ud nio wo-wschod niej. Na
zbo czach wi docz ne s" po zo sta $o #ci po ko lej ce w" -
sko to ro wej oraz fun da men ty si $ow ni i ba ra ków wi! -
zien nych z cza sów bu do wy kom plek su.

Po tem %ó$ tym szla kiem je dzie my w kie run ku G$u -
szy cy. Po blisko dwóch ki lo me trach wje% d%a my na
dro g! nr 381, któ r" do cie ra my do cen trum mia sta.
War to zo ba czy& w nim ru i ny zam ku Ro go wiec z XVIII
wie ku. Znów wje% d%a my na dro g! nr 381, je dzie my
do Ju go wic i wra ca my do Za gó rza 'l" skie go.

WARTO ZOBACZY! 
Za gó rze "l# skie

Je zio ro Lu ba chow skie (By strzyc kie) – ma low -
ni czo po $o %o ne w do li nie prze $o mu rze ki By strzy -
cy. Po wsta $o po zbu do wa niu w la tach 1911-1914,
po wy %ej Lu ba cho wa na rze ce By strzy cy ka mien -
nej za po ry o wy so ko #ci 44 m. Zbior nik ma oko $o
3,2 km d$u go #ci i #red nio 300 m sze ro ko #ci (mak -
sy mal nie 480 m). Za po ra, zbior nik i oko li ca sta no -
wi" du %" atrak cj! tu ry stycz n" Gór So wich.

G$u szy ca 
Ru i ny ksi# %& ce go Zam ku Ro go wiec z XVIII w.

na sto% ko wa tym ska li stym wzgó rzu Ro go wiec
wzno sz" cym si! 870 m n.p.m. i s" sia du j" cym ze
ska$ ka mi Skal ne Bra my. Do dzi siaj za cho wa $y si!
frag men ty mu rów ob wo do wych, po zo sta $o #ci po
basz tach oraz frag men t cy lin drycz nej wie %y o wy -
so ko #ci ok. 3 m.

19

Osówka - warto na chwil& zatrzyma' si&, by zwiedzi' podziemne sztolnie

Zapora na Jeziorze Lubachowskim
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%
Roz po czy na my w cen trum Srebr nej Gó ry, po !o -
"o nej w w# skiej do li nie od dzie la j# cej Gó ry So -
wie od Gór Bar dzkich. 

To daw na osa da gór ni cza, gdzie ko pa no kru szec
srebr ny i wy do by wa no sre bro a! po XVII wiek. Miej -
sco wo"# po sia da za bu do w$ ma %o mia ste czko w&, roz -
ci& gni$ t& wzd%u! stro mej do li ny. Pra wa miej skie uzy -
ska %a w 1536 r. na mo cy przy wi le ju ksi$ cia zi$ bic kie -
go, ale w 1945 r. nie za kwa li fi ko wa no jej do miast. Nie -
o po dal miej sco wo "ci znaj du j& si$ "la dy wy bu do wa -
nej na po cz&t ku XX w. tra sy so wio gór skiej ko lej ki z$ -
ba tej. Naj cie ka wszy jej od ci nek bie gnie po mi$ dzy dwo -
ma ogrom ny mi wia duk ta mi – za sto so wa no tam trze -
ci& szy n$ wspo ma ga j& c& lo ko mo ty w$ na trud nych
pod ja zdach. W la tach 20. i 30. ubieg %e go wie ku wsku -
tek wiel kie go kry zy su ko lej ka zo sta %a zlik wi do wa na.

Pod & !a j&c w gó r$ dro g& wo je wódz k& nr 385 przez
Ma %& Prze %$cz Srebr n&, do trze my do Twier dzy Srebr -

no gór skiej, naj wi$ kszej gór skiej twier dzy w Eu ro pie.
Stam t&d kie ru je my si$ nie bie skim szla kiem w kie run -
ku Prze %$ czy Wo li bor skiej, wje! d!a j&c na wy so ko"#
711 m n.p.m. Po tem czer wo nym szla kiem pie szym
wdra pu je my si$ na Ka le ni c$ (964 m n.p.m.), trze ci&
pod wzgl$ dem wy so ko "ci w Gó rach So wich, któ rej
szczyt po kry ty jest ru mo wi skiem skal nym. Ze sta lo -
wej wie !y wi do ko wej mo !e my tu po dzi wia# pa no ra -
m$ Bie la wy, Ju go wa i oko lic.

Da lej szla kiem czer wo nym do sta nie my si$ na
Prze %$cz Ju gow sk& (805 m n.p.m.), któ ra jest jed nym
z naj ch$t niej od wie dza nych miejsc w Gó rach So -
wich. W po bli !u dzia %a j& schro ni sko Zyg mun tów ka
oraz pen sjo nat Bu ko wa Cha ta. St&d, wspi na j&c si$
le" ny mi duk ta mi po "la dzie czer wo ne go szla ku pie -
sze go, do cie ra my do Wiel kiej So wy (1015 m n.p.m.),
naj wy! sze go szczy tu Gór So wich. War to tu chwi l$
od po cz&#, po dzi wia j&c wi do ki, np. z 25-me tro wej ka -
mien nej wie !y wi do ko wej z 1906 r., któ rej wi ze ru nek
jest sym bo lem Gór So wich.

Z Wiel kiej So wy zje! d!a my !ó% tym szla kiem pie -
szym tzw. Dro g& Ce sar sk& do Wa li mia, mi ja j&c po
dro dze dru gi co do wy so ko "ci szczyt Gór So wich, tj.
Ma %& So w$ (972 m n.p.m.). W Wa li miu war to zwie -
dzi# s%yn ne sztol nie z II woj ny "wia to wej. Stam t&d,
pod & !a j&c Szla kiem Mar ty ro lo gii, przez Ja wor nik
do je dzie my do Ju go wic, a po tem dro g& as fal to w& do
Za gó rza 'l& skie go, w któ rym mo! na si$ za trzy ma#
nad za po ro wym Je zio rem Lu ba chow skim (By strzyc -
kim). War to tu zo ba czy# ka mien n& za po r$ o wy so -
ko "ci 44 m  i po zo sta %o "ci zam ku Grod no, kie dy" naj -
wi$ ksze go na 'l& sku.

TRA SA NR 5 
- TYLKO 
DLA OR!ÓW

IN FOR MA CJE O TRA SIE
Srebr na Gó ra – Prze !$cz Wo li bor ska – Ka le ni -
ca – Prze !$cz Ju gow ska – Wiel ka So wa – Wa -
lim – Ju go wi ce – Za gó rze %l# skie
D!u go&' – 29 km
Czas – ok. 6 go dzin w jed n! stro n"
Po cz# tek tra sy – Srebr na Gó ra, 500 m n.p.m.
Naj wy" szy punkt – Wiel ka So wa – 1015 m
n.p.m.
Ko niec tra sy – Pie szy ce, par king przy urz" dzie
miej skim, 350 m n.p.m.
Sto pie( trud no &ci – trud na

Na rowerowym szlaku 
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WARTO ZOBACZY! 

Srebr na Gó ra
Twier dza Srebr no gór ska – naj wi! ksza gór ska

twier dza w Eu ro pie wy bu do wa na przez Fry de ry -
ka II po woj nie sied mio let niej. Nie gdy" strzeg #a
przej "cia przez prze #!cz do Kot li ny K#odz kiej.
Sk#a da si! z sze "ciu for tów oraz sze re gu le" nych
umoc nie$ i ba stio nów. Jest to je den z naj cie ka -
wszych obiek tów ar chi tek tu ry mi li tar nej w Pol -
sce, znacz nie wi! kszy od Twier dzy K#odz kiej.

Wa lim
Sztol nie Wa lim skie – kom pleks wy dr% &o nych

w zbo czu Ostrej Gó ry na wy so ko "ci ok. 560 m
n.p.m. pod ziem nych ko ry ta rzy (tem pe ra tu ra we -
wn%trz wy no si nie wi! cej ni& 10 st. C) oraz bu do -
wli na ziem nych. Od 1943 r. w re jo nie Gór So wich
Niem cy pro wa dzi li za kro jo ne na sze ro k% ska l!
i z ogrom nym roz ma chem pra ce bu do wla ne pod
wspól nym kryp to ni mem „Rie se” („Ol brzym”). Do
dzi" ta jem ni c% jest, po co pod ko niec II woj ny "wia-
 to wej roz po cz! to bu do w! sze "ciu pod ziem nych la -
bi ryn tów w oko li cach Wa li mia oraz siód me go pod
zam kiem Ksi%&. We d#ug pla nów wszyst kie mia #y

by' po #% czo ne ze so b% ko ry ta rza mi. Nie zwy k#o"'
tych obiek tów od lat przy ci% ga w re jon Gór So wich
rze sze ba da czy i po szu ki wa czy przy gód.

Jed no na wo wy ko" ció# pa ra fial ny "w. Bar ba -
ry z 1548 r.

Za gó rze
Za mek Grod no – wy bu do wa ny z ka mie nia na gó -

rze Cho i na (450 m n.p.m.) przez Bol ka I w XIII w.
Zwa ny by# tak &e sie dzi b% roz bój ni ków. Obec nie za-
 cho wa #y si! je dy nie ru i ny, a we wn%trz znaj du je si!
mu ze um, w któ rym po zna my dzie je zam ku i zo ba -
czy my m.in. ob ra zy olej ne z XVIII i XIX w. oraz oka -
zy bro ni bia #ej. Po cz%t ko wo by# naj wi! kszym
zam kiem (l% ska. Sk#a da# si! z zam ku gór ne go, do
któ re go pó) niej zo sta #a do bu do wa na cz!"' dol na.
W ob r! bie mu rów by #a wy so ka wie &a ob ron na, bu-
 dyn ki miesz kal ne i gos po dar cze. W XVI w. kom-
 pleks grun tow nie roz bu do wa no. W II po #o wie XVIII
w. opu sto sza# i stop nio wo po pa da# w ru i n!. Obec nie
jest w#as no "ci% gmi ny Wa lim.

Ko" ció# pw. Pod wy$ sze nia Krzy $a %wi& te go
wy bu do wa ny ok. 1500 r. We wn%trz znaj du j% si!
go tyc kie por ta le i rze) by oraz pó) no re ne san so wy
o# tarz.

23

Srebrna Góra z najwi&ksz' górsk' twierdz' w Europie
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Agrgroturyoturyststykyka „Pa „Pod Lasem”,od Lasem”,
Miros!awa Ko"uch, Ko!aczów 4a, 
58-203 Dzier"oniów, 
www.kolaczow.pl

GospodarstGospodarstwo Ao Agrgroturyoturyststyczneczne
„R„Ró"ane Wzgórzó"ane Wzgórze”,e”, Joanna Wro#ska,
Owiesno 30, 58-262 Ostroszowice,
www.owiesno.agro.pl

Agrgroturyoturyststykyka Pa Pod Czod Czeszkeszk$, Bogu-
mi!a i Andrzej Kuberowie, 
ul. Bielawska 10, 
58-262 Ostroszowice

GospodarstGospodarstwo Ao Agrgroturyoturyststyczneczne
„Cicha W„Cicha Woda”,oda”, Grzegorz Balak, Lasocin
1, 58-250 Pieszyce, 
tel. 74 836 97 84, 
e-mail: info@cichawoda.pl 

HotHotel Soel Sowia Dolinawia Dolina, Dorota
Konieczna, Kamionki 65, 58-250
Pieszyce

BacóBacówkwka Chata Ta Chata Turyuryststycznaczna, Ewa
Zalewska, Potoczek, 58-250 Pieszyce,
tel. 74 832 50 91 

Centrum KCentrum Konfonfererencji Rencji Rekrekreacji GEeacji GEO
VITVITA wA w JugoJugowicachwicach, dyrektor Ewa
Bochenek, ul. Gazowa 3, 
58-321 Jugowice, tel. 8453-269 
do 73, www.geovita.pl,
jugowice@geovita.pl

GospodarstGospodarstwo Ao Agrgroturyoturyststyczneczne
„Micha!ó„Micha!ówkwka”,a”, Anna i Jacek Fr$tczak,
Micha!kowa, ul. M!y#ska 14, 58-321 Ju-
gowice, tel. 74 845 33 20,
www.agromichalowka.za.pl,
michalowka@vp.pl

Agrgroturyoturyststykyka Aa Austusteria Kreria Krokusokus,
Emilian Szwaja, Rzeczka 33, 
58-320 Walim, tel. 74 845 72 06,
kom. 0 669 251 791, 
www.austeriakrokus.pl, 
agroturystyka@austeriakrokus.pl

Agrgroturyoturyststykyka Dom na Wzgórzu,a Dom na Wzgórzu,
W%glowska Dorota, Kolonia Górna 2,
58-320 Walim, tel. 74 845 72 58,
www.sowiegory.agro.pl/nawzgorzu,
www.walim.spanie.pl, 
weglowscy@poczta.onet.pl

HotHotelel BoryBorys, Sylwia Toporkiewicz, ul.
G!ówna 26, 58-321 Zagórze &l$skie,
poczta Jugowice, tel. 74 845 33 95,
www.hotel-borys.com.pl, hotel-
borys@hotel-borys.com.pl 

HotHotel „Go'ciniec”,el „Go'ciniec”, Miros!awa Bog-
da#ska, Nowa Wioska 155, 58-308

Dzie(morowice, tel. 74 847 37 13 kom. 0
601 570 602, mmlmm@poczta.onet.pl,
www.ecoro2, www.ecoeurowioska.repub-
lika.pl

KrzyKrzysztsztof Lf Leszeszczy#ski Fczy#ski Folwolwarkark
Leszeszczynóczynówkwka,a, Anna i Krzysztof
Leszczy#scy, Budzów Kolonia 10, 57-
215 Srebrna Góra, 
tel. 74 816 00 40, kom. 0 605 828
045, 0 695 575 055,
folwark@leszczynowka.pl,
www.leszczynowka.pl

HotHotel Kel Koniuszyoniuszy, Lech Górski, 
ul. Kolejowa 13, 57-215 Srebrna Góra,
tel./faks 74 818 01 00,
hotel@forttour.com.pl,
www.forttour.com.pl

KarKarczma piwna „Górskczma piwna „Górska per!a”,a per!a”,
El"bieta i Ryszard Bro', ul. Kolejowa 13,
57-215 Srebrna Góra, 
tel. 74 816 01 06

HotHotel D%boel D%bowy, Monik, Monika Ka Kwi%dacz-wi%dacz-
-Krz-Krzeczkeczkowskska,a, ul. Korczaka 4, Bielawa
58-260, kierownik@hoteldebowy.pl

HotHotel „Pel „Pod Wod Wielkielka Soa Sow$”,$”, Anna
i Waldemar We!na, ul. Wolno'ci 134, 58-
260 Bielawa, tel. 74 833 47 53, faks 74
833 56 99,
www.hotelsowa.info.bielawa.pl

Pa!ac Bielaa!ac Bielawa,a, Piotr Babicki, 
ul. Piastowska 23, 58-260 Bielawa, tel.
74 645 59 51, faks 74 645 59 51,
info@palacbielawa.pl, www.palac-
bielawa.pl

Agrgroturyoturyststykyka a 
„L„Le'nicze'niczówkwka Kamie#a Kamie#”,”, Ilona i Jaros!aw
D$browscy, 
ul. Korczaka 12, 58-260 Bielawa, 

tel. 74 83 34 695, 
tel. kom. 0 606 632 454

Agrgroturyoturyststykyka „Pa „Przrze!%cz Sre!%cz Srebrna”,ebrna”,
Kazimierz Bowcariwski, ul. Górne Miasto
5d, 57-215 Srebrna Góra, tel. 74 818 00
98, kom. 0 601 633 367,
www.gory.info.pl/przelecz_srebrna/

Agrgroturyoturyststykyka „Pa „Pod &wierkod &wierkami”ami”
Waldemar Jasi#ski, ul. Górne Miasto 11,
57-215 Srebrna Góra, tel. 74 818 02 21,
kom. 0 661 256 138, 
srebrnagora@srebrnagora.com, 
www. srebrnagora.com

Centum Centum 
Rekrekreacyjno-Keacyjno-Konfonfererencyjneencyjne
„Har„Harenda”enda”
ul. Kasprowicza 34
57-450 Ludwikowice K!odzkie
tel./fax (+4874) 872-2412
kom.(+48)512260460
e-mail: harenda@harenda.biz.pl
www.harenda.biz.pl

SchrSchroniskonisko To Turyuryststyczne „Orzczne „Orze!”e!”
Sokolec 52
57-450 Ludwikowice 
K!odzkie
tel. (+4874)845-7278
fax (+4874)845-7354
e-mail: schronisko@orzel.info.pl
www.orzel.info.pl

Plac S!onecznlac S!oneczny
Sokolec 54f
57-450 Ludwikowice K!odzkie
tel. (+4874)871-6688
kom. (+48)606268069
e-mail:
placsloneczny@wp.pl
www.gorysowie.org.pl/pl/noclegi.html

TU SI) WY&PISZ
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Neo gotycki ko! ció" 
pw. Wnie bow zi# cia 
Naj !wi#t szej Ma ryi Pan ny
Pier wsze in for ma cje o tym ko! cie le w Bie la wie po -
cho dz" z ro ku 1288. By# bu do wl" jed no na wo w", w swej
przed niej cz$ !ci skle pio n". Wie %a zo sta #a zbu do wa -
na w 1519 ro ku i po kry ta bla ch" mie dzia n". Na wie -
%y znaj do wa #y si$ czte ry dzwo ny oraz ze gar. Ko! ció#
po sia da# pier wot nie trzy o# ta rze, ale do XVII w. za -
cho wa# si$ tyl ko g#ów ny z fi gu r" Mat ki Bo skiej. Za -
byt ko wym ele men tem wy po sa %e nia by #a chrzciel -
ni ca wy ko na na w swej gór nej cz$ !ci z drew na, a tak -
%e drew nia na am bo na. Po nie wa% ko! ció# gro zi# za -
wa le niem, w ro ku 1866 zo sta# ro ze bra ny. Uro czy ste
po #o %e nie ka mie nia w$ giel ne go pod no wy ko! ció# za -
pro jek to wa ny przez A. Lan ge ra z Wroc #a wia na st" -
pi #o 14 kwiet nia 1868 r., a bu do w$ za ko& czo no 15 li -
sto pa da 1876. Ko! ció# wy ko na no z czer wo nej ceg #y,
ozda bia j"c go od wscho du wie %" o wy so ko !ci 101 m
– trze ci" co do wiel ko !ci w Pol sce. W#a !ci cie lem te -
go za byt ku jest pa ra fia pw. Wnie bow zi$ cia NMP.

Wie $a na Ka le ni cy
20-me tro wa sta lo wa kon struk cja sta n$ #a na wierz -
cho# ku trze cie go co do wy so ko !ci szczy tu Gór So -
wich w ro ku 1933. Ini cja tor bu do wy, To wa rzy stwo
So wio gór skie, nad a# jej imi$ mar sza# ka Hin den bur -
ga, ów czes ne go pre zy den ta Re pub li ki We i mar skiej.
Po II woj nie po zo sta wio na w#as ne mu lo so wi wie %a
nisz cza #a co raz bar dziej, uda #o si$ jej jed nak do trwa'
do re no wa cji w ro ku 1991, dzi$ ki cze mu tu ry !ci mo -
g" cie szy' si$ pi$k n" pa no ra m". Z jed nej stro ny g#ów -
ne go grzbie tu Gór So wich (z po gr" %o n" w chmu -
rach naj wy% sz" Wiel k" So w") le %y zie mia dzier %o -
niow ska, z dru giej ob ni %e nie No wej Ru dy.

Twier dza Srebr no gór ska
Zo sta #a wznie sio na w la tach 1765-1777. Do bu do wy
twier dzy u%y to wie lu ma te ria #ów, g#ów na kon struk -
cja sk#a da #a si$ z ka mie nia wy do by wa ne go na miej -
scu, ceg #$ wy ko rzy sta no g#ów nie do wy ko& cze nia
wn$trz ka za mat, we wn$trz ne go mu ru dzie dzi& ca
Do n%o nu oraz obu bram wja zdo wych, nato miast
pia skow ca – do wy ko na nia na ro% ni ków, kra w$ dzi
i ry nien. Twier dza przez ca #e swo je ist nie nie spe# -

nia #a wie le fun kcji: w la tach 1830-1848 wy ko rzy sty -
wa no j" ja ko wi$ zie nie, od 1860 ro ku bu dy nek ja ko
po li gon do !wiad czal ny do prób z ar ty le ri" i ma te -
ria #a mi wy bu cho wy mi. W dru giej po #o wie XX w.
w#a dze pru skie do strzeg #y ko rzy !ci p#y n" ce z tu ry -
sty ki i za prze sta #y nisz cze nia twier dzy, a jej cz$!'
prze kszta# co no w re sta u ra cj$. Roz wój tu ry stycz ny
te go re jo nu przer wa #a II woj na !wia to wa, a twier -
dz$ prze kszta# co no na ob óz kar ny dla pol skich ofi -
ce rów. Obec nie znaj du je si$ tam mu ze um bro ni 
II woj ny !wia to wej.

13 kwiet nia 1961 r. Twier dza Srebr no gór ska zo -
sta #a wpi sa na do re je stru za byt ków, 14 kwiet nia 2004
zo sta #a uzna na za po mnik hi sto rii, a 20 czer wca 2002
r. w ra mach ochro ny dzie dzic twa kul tu ro we go te -
ren twier dzy oraz po zo sta #o !ci po nie czyn nej ko lei
z$ ba tej zo sta #y w#" czo ne do pier wsze go utwo rzo -
ne go w Pol sce For tecz ne go Par ku Kul tu ro we go.

Pod ziem ny kom pleks Osów ka
Le %y nie wie le po nad ki lo metr na pó# noc ny wschód
od miej sco wo !ci Kol ce i w ta kiej sa mej od leg #o !ci na
pó# noc od Sierp ni cy. Jest to naj wi$ kszy z sze !ciu ist -
nie j" cych w Gó rach So wich kom plek sów pod ziem -
nych hal taj ne go hit le row skie go pro jek tu „Ol brzym”
(„Rie se”). Wma sy wie Osów ki s" udo st$p nio ne do zwie -
dza nia obiek ty na ziem ne z okre su II woj ny !wia to wej
oraz pod ziem ne sztol nie. Pod zie mia za wie ra j" m.in.
trzy sztol nie, z któ rych naj d#u% sza ma ok. 450 m. Jed -
na z nich po sia da ta my z ceg #y, któ re utrzy mu j" wo d$
wtu ne lu. Ca# ko wi ta d#u go!' tu ne li: 1700m (6700m kw.;
30 tys. m sze!c.). Dwa obiek ty s" szcze gól nie in te re su -
j" ce: tzw. ka sy no i tzw. si #ow nia. S" to du %e na ziem ne
obiek ty o po wierz chniach 680 i 900 m kw.

Sztol nie Wa lim skie
Od 1943 ro ku w re jo nie Gór So wich Niem cy pro wa -
dzi li za kro jo ne na sze ro k" ska l$ i z ogrom nym roz -
ma chem pra ce bu do wla ne pod wspól nym kryp to -
ni mem „Rie se” („Ol brzym”). Bu do wa nie zo sta #a ni -
gdy uko& czo na, a jej po zo sta #o !ci" jest sze reg pod -
ziem nych kom plek sów i bu do wli na ziem nych do
dzi! owia nych mg#" ta jem ni cy co do ich prze zna cze -

MA GICZ NE MIEJ SCA GÓR SO WICH
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nia. Nie zwy k!o"# tych obiek tów od lat przy ci$ ga w re -
jon Dol ne go %l$ ska rze sze ba da czy i po szu ki wa czy
przy gód.

Pod ziem na tra sa tu ry stycz na w kom plek sie Rze -
czka jest po zo sta !o "ci$ po jed nym z naj bar dziej ta -
jem ni czych przed si&w zi&# gór ni czych i bu do wla -
nych, pro wa dzo nych w cza sie II woj ny "wia to wej
przez III Rze sz& w Gó rach So wich. Kom pleks ten
po !o 'o ny jest na wschod nim zbo czu gó ry Ostrej
(653,3 m) mi& dzy Wa li miem a Rze czk$. We wn$trz
pa nu je sta !a tem pe ra tu ra w ci$ gu ro ku 5-7 st. C. Na
cz&"# pod ziem n$ kom plek su sk!a da j$ si& trzy rów -
no leg !e, nie o bu do wa ne sztol nie, od da lo ne od sie bie
o 40 i 50 m oraz sy stem !$ cz$ cych je pod k$ tem pro -
stym wy ro bisk ko mo ro wych.

Wie !a wi do ko wa na Wiel kiej So wie
Wiel ka So wa to naj wy' szy szczyt Gór So wich (1015 m
n.p.m.). Roz leg !y, ko pu la sty wierz cho !ek po kry ty jest
la sem "wier ko wym z wy j$t kiem nie wiel kiej po la ny
szczy to wej, na któ rej stoi ka mien na wie 'a wi do ko wa
o wy so ko "ci oko !o 25 m. 27 wrze" nia 1981 ro ku z oka -
zji uro czy sto "ci ku czci Mie czy s!a wa Or !o wi cza na -
da no jej je go imi& i wmu ro wa no tab li c& pa mi$t ko w$.
Z wie 'y roz ci$ ga si& roz leg !y wi dok we wszyst kich
kie run kach, z ta ra su wi do ko we go po dzi wia# mo' na
pa no ra m& za rów no Su de tów, jak i zie mi k!odz kiej.
Przy do brych wa run kach po go do wych wi da# st$d
na wet So bót k&, %wid ni c& czy od da lo n$ o bli sko 60 km
%nie' k&. Obiekt, któ re go hi sto ria si& ga po cz$t ków XX
w., przez 100 lat ist nie nia nie do cze ka! si& re mon tu.
Do pie ro w set n$ rocz ni c& w 2006 r. dzi& ki sta ra niom
gmi ny Pie szy ce wie 'a zo sta !a od re sta u ro wa na. Po -
zy ska no na ten cel "rod ki z Unii Eu ro pej skiej.

Le" ni czów ka Do mek My "liw ski
Zo sta !a zbu do wa na w II po!. XIX w., a po II woj nie
"wia to wej zo sta !a prze tran spor to wa na z gór. Dzi siaj
mie "ci si& tu taj lo kal ne cen trum kul tu ral ne

Za mek w Owie" nie
Po wsta! na po cz$t ku XIV w. Zo sta! zbu do wa ny z ka -
mie nia, z mu rem ob wo do wym i wie '$ ob ron n$. Ko -
li sty dzie dzi niec we wn&trz ny mia! "red ni c& ok. 30 m.

Ca !o"# oto czo na by !a g!& bo k$ fo s$ z wo d$. Na po cz$t -
ku XVII w. i I po!. XVIII ist nie j$ cy ogród ob ron ny by!
roz bu do wy wa ny. W efek cie po wsta! pa !ac, wy' szy
od po przed niej for my z wie '$ o o" mio bocz nej, ce gla -
nej nad bu do wie. Pod czas re no wa cji w la tach 1879-
1885 przy wró co no wie 'y daw ny wy gl$d, zna laz! si&
wte dy na niej ze gar. Pod czas II woj ny "wia to wej pa -
!ac nie ucier pia!, ale na po cz$t ku lat 60. XX w. by! ju'
ru i n$. Obec nie w!a "ci cie lem pa !a cu jest fun da cja Za -
mek Chu dów, któ ra pro wa dzi pra ce ar che o lo gicz ne
i za mie rza cz& "cio wo zre kon stru o wa# pa !ac.

Ko" ció# $wi% tych Pio tra 
i Pa w#a w Bo! ko wie
Pier wot ny ko" ció! wzmian ko wa ny w 1352 r. Obec ny
– ba ro ko wy – zo sta! wznie sio ny ok. 1708 r. Jest orien -
to wa ny, mu ro wa ny, jed no na wo wy z pó! ko li stym zam -
kni& ciem od wscho du, z ka pli c$, kruch t$ i klat k$ scho -
do w$ do ka pli cy ko la tor skiej od pó! no cy, z pi& tro w$
za kry sti$, kruch t$ i ka pli c$ od po !ud nia, z wie '$ od
za cho du. Ko" ció! na kry ty jest da chem dwus pa do -
wym z sy gna tur k$ na ka le ni cy i ce bu la stym he! mem
z la tar ni$ na wie 'y. We wn& trzu za cho wa !o si& pó( -
no ba ro ko we wy po sa 'e nie z II po !o wy XVIII w. z am -
bo n$ w kszta! cie !o dzi, któ ra jest dzie !em Lud wi ga
Wil hel ma Jasc hke. Ko" ció! by! re sta u ro wa ny w II po -
!o wie XIX w. i re mon to wa ny w la tach 1965 i 1973.

Mu ze um Zie mi So wio gór skiej
Po ewan ge lic ki ko" ció! w Lud wi ko wi cach K!odz kich
zo sta! prze bu do wa ny na Mu ze um Zie mi So wio gór -
skiej. Gó ry So wie to naj star sze gó ry Eu ro py, któ re s$
dzi" na no wo od kry wa nym miej scem. Prze pi&k ne
kra jo bra zy, nie wy ja" nio ne ta jem ni ce obiek tów zII woj -
ny "wia to wej, hi sto rycz na za bu do wa i co raz bo gat sza
ofer ta przy ci$ ga tu ry stów zkra ju izza gra ni cy. Roz bu -
do wa ne szla ki pie sze i ro we ro we, wy ci$ gi na rciar skie,
obiek ty za byt ko we naj wy' szej ran gi, sztol nie i ko pal -
nie s$ po wo dem fa scy na cji tym miej scem.

W mu ze um pla no wa ne jest zgro ma dze nie ró' -
nych urz$ dze) i sprz& tów wy ko rzy sty wa nych przez
miesz ka) ców oko licz nych ziem, za rów no w rol nic -
twie, jak i co dzien nym 'y ciu w XVIII–XIX w., a je 'e li
b& dzie to mo' li we, to rów nie' z wcze" niej szych okre -
sów hi sto rycz nych. Zgro ma dzo ne pa mi$t ki prze sz!o -
"ci b& d$ sta !$ kom po zy cj$ mu ze um, a po nad to pla no -
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wa ne s! rów nie" cza so we wy sta wy czy te" wer ni sa "e
sztu ki wspó# czes nej oraz daw nej, gdzie b$ d! gro ma -
dzo ne dzie #a miej sco wych ar ty stów miesz ka j! cych
daw niej lub dzi% na te re nie su bre gio nu. Obiekt za cho -
wa rów nie" swo j! daw n! fun kcj$ ka pli cy, a dzi$ ki ru -
cho mym %cian kom b$ dzie móg# prze kszta# ci& si$ wsa -
le kon fe ren cyj ne. Pro jekt ma by& go to wy w 2011 ro ku.

Srebr na Gó ra (niem. Sil ber berg) 
Ma ok. 1500 miesz ka' ców. To jed na ze sta rych gór -
ni czych miej sco wo %ci na Dol nym (l! sku. Miej sco -
wo%& po sia da za bu do w$ ma #o mia ste czko w!, roz ci! -
gni$ t! wzd#u" stro mej do li ny; pra wa miej skie uzy -
ska #a w 1535 r. na mo cy przy wi le ju ksi$ cia zi$ bic kie -
go, po prze j$ ciu przez w#a dze pol skie w 1945 r. nie
zo sta #a ju" jed nak za kwa li fi ko wa na do miast. Po #o -
"o na jest na wy so ko %ci od 400 do 600 m n.p.m. (naj -
wy" sze wznie sie nie – Gó ra Wa row na 686 m n.p.m.)
w g#$ bo kiej, w! skiej do li nie od dzie la j! cej Gó ry So -

wie od Gór Bar dzkich, gdzie od po cz!t ku XVIII w.
wy do by wa no sre bro.

Nad Srebr n! Gó r! i Prze #$ cz! Srebr n! wzno si
si$ po t$" na Twier dza Srebr no gór ska strze g! ca przej -
%cia przez prze #$cz do Kot li ny K#odz kiej, sk#a da j! -
ca si$ z sze %ciu for tów oraz sze re gu le% nych umoc -
nie' i ba stio nów. To je den z naj cie ka wszych obiek -
tów ar chi tek tu ry mi li tar nej w Pol sce i naj wi$ ksza
gór ska twier dza w Eu ro pie.

Nie o po dal Srebr nej Gó ry znaj du j! si$ rów nie"
%la dy wy bu do wa nej na po cz!t ku XX w. tra sy so wio -
gór skiej ko lej ki z$ ba tej. Pier wsze po #! cze nie ko le -
jo we mia sto za wdzi$ cza #o Ko lej ce So wio gór skiej,
zwa nej „So wa”. Pla ny jej bu do wy i wst$p ne pra ce
zo sta #y zre a li zo wa ne w 1899 r. Wios n! 1900 r. przy -
st! pio no do re a li za cji od cin ka Dzier "o niów – Srebr -
na Gó ra i ju" w grud niu 1900 r. przy by# pier wszy po -
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ci!g. Trud no "ci te re no we spo wol ni #y pra ce nad dru -
gim od cin kiem. Ko lej ka mia #a pro wa dzi$ do %ci naw -
ki %red niej i mu sia #a po ko na$ Prze #&cz Srebr n!.
Znacz ne ró' ni ce wy so ko "ci zmu si #y in 'y nie rów do
za sto so wa nia na tra sie Srebr na Gó ra – No wa Wie"
pier wsze go na %l! sku od cin ka ko lei z& ba tej. Po zo -
sta #o "ci! po Ko lei So wio gór skiej s! za byt ki tech ni ki
w po sta ci dwóch ce gla nych wia duk tów o wy so ko -
"ci ok. 30 m, bu do wa nych na wzór rzym skich ak we -
duk tów, oraz Wi sz! cy Most. W la tach 20. i 30. ubieg -
#e go wie ku wsku tek wiel kie go kry zy su ko lej ka zo -
sta #a zlik wi do wa na.

Obec nie w Srebr nej Gó rze znaj du je si& ple ne ro -
wa wy sta wa bro ni ci&' kiej z okre su II woj ny "wia to -
wej. Z ko ro ny twier dzy roz po "cie ra si& wi dok na Su -
de ty (m.in. Gó ry So wie i Bar dzkie). Kie dy" znaj do -
wa #y si& tu taj licz ne szy by, w któ rych wy do by wa no
sre bro i o#ów. Z#o 'a sre bra po wo li wy czer py wa #y si&,
a wraz z tym za mie ra #o miej sco we wy do by cie. W pó( -
niej szym cza sie jesz cze kil ka krot nie po dej mo wa no
pró by po szu ki wa) cen nych krusz ców i mi ne ra #ów,
ale nie przy no si #y one spo dzie wa nych re zul ta tów. Po -
zo sta #y po nich "la dy w po sta ci sztol ni roz sia nych
w gó rzy stej oko li cy. Naj le piej za cho wa ne ko ry ta rzy -
ki gór ni cze znaj du j! si& w po bli 'u *da no wa i w Do li -
nie Ch#o pi ny. Jesz cze dzi" mo' na zna le($ tam ka wa# -
ki ru dy o#o wiu za wie ra j! ce sre bro. Cie ka wa bu do wa
ge o lo gicz na sk#a nia wie lu ge o lo gów i po szu ki wa czy
mi ne ra #ów do od wie dze nia re jo nu mia ste czka. 

Srebr na Gó ra i jej oko li ce zna ko mi cie na da j! si&
do upra wia nia tu ry sty ki gór skiej. Mo' na wy ru szy$
st!d na krót sze lub d#u' sze w& drów ki po le si stych
grzbie tach Gór So wich i Bar dzkich. Uro kli we za k!t -
ki, spo kój i ci sza za ch& ca j! do ob co wa nia z przy ro -
d!. Dzi" mia sto s#y nie ze "wiet nych gór skich szla -
ków i tras na rciar skich. 

Za mek Ro go wiec
Je go ru i ny le '! w po #ud nio wej cz& "ci Gór So wich.
By# naj wy 'ej po #o 'o nym zam kiem "red nio wiecz -
nym w Pol sce. Do brze za cho wa #y si& frag men ty
przy zie mia wie 'y. Przez wie le lat uwa 'a no, 'e by -
#a to bar dzo ma #a twier dza, jed nak ba da nia 
ar che o lo gicz ne prze pro wa dzo ne w la tach 1988-92
od s#o ni #y dal sze, du 'e frag men ty na po #ud nie od
wie 'y, któ rych wcze" niej nie by #o wi da$. Za mek
obej mo wa# ob szar zbli 'o ny kszta# tem do trój k! ta.
Jed nym wierz cho# kiem by #a wie 'a, d#u go"$ prze -
ci wleg #e go bo ku wy no si #a ok. 20 m, a d#u go"$ zam -
ku do cho dzi #a do 30 m. Dzi" znaj du je si& tu w& ze#
szla ków: czer wo ne go (g#ów ny szlak su dec ki), nie -
bie skie go (z Wa# brzy cha przez Ryb ni c& Ma #!) i 'ó# -
te go z G#u szy cy przez Grzmi! c!.

Pa !ac w Pie szy cach
Na le 'y do naj cen niej szych za byt ków %l! ska. Pier wot -
nie po wsta# ja ko dwór w 1580 ro ku, a w 1699 ro ku zo -
sta# roz bu do wa ny na jed n! z naj wi& kszych i naj pi&k -
niej szych "l! skich re zy den cji. Obok po wsta #y licz ne
obiek ty po moc ni cze i ogród. Stop nio wo mo dy fi ko wa -
ny obec n! for m& zy ska# w 1710 ro ku. W XIX wie ku do -
da no jesz cze por tyk bal ko no wy na I pi& trze, a na po -
cz!t ku XX wie ku – nie ist nie j! c! dzi" prze bu dów k& od
za cho du. Wjazd na dzie dzi niec pro wa dzi przez bra -
m& flan ko wa n! po stu men ta mi z pia skow co wy mi lo -
go gry fa mi. Po obu jej stro nach znaj du j! si& bra my i ni -
sze w mu rze. Na nim ale go rie: od le wej – We nus, Apol -
lo, Mer ku ry i Dia na. Przy wy je( dzie na most ulo ko -
wa na jest pia skow co wa fi gu ra ko bie ty z or #em u stóp.
Po dru giej stro nie mo stu ulo ko wa no dwa sfin ksy. Pro -
sto k!t ny dzie dzi niec oto czo ny jest pa #a cem i mu rem.
W#a "ci cie li pa #a cu upa mi&t nia j! kar tu sze her bo we.
Za pa #a cem po #o 'o ny jest za byt ko wy park kra jo bra -
zo wy. Obec nie trwa ge ne ral ny re mont pa #a cu, dzi& ki
któ re mu ma on od zy ska$ wy gl!d z lat "wiet no "ci.
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Ma low ni czo po !o "o na gmi na
o cha rak te rze miej sko-wiej -
skim. Usy tu o wa na w kot li -
nie po mi# dzy Gó ra mi
So wi mi a Su chy mi i Ka -
mien ny mi. Jest do sko na !ym
miej scem do sp# dza nia
wol ne go cza su, in we sto wa -
nia i za miesz ka nia.

Od kil ku lat G!u szy ca dy na micz -
nie roz wi ja si# w kie run ku tu ry -
stycz nym, in we stu j$c %rod ki
w!as ne oraz ze wn#trz ne w in fra -
struk tu r# tu ry stycz n$. Bli skie
po !o "e nie od miast ta kich jak:
Wroc !aw, Wa! brzych &wid ni ca
czy Le gni ca spra wia, "e te ren
Gmi ny od wie dza po nad 100 ty -
si# cy tu ry stów rocz nie.

Dla wiel bi cie li dwóch kó !ek
stwo rzo na zo sta !a Stre fa MTB,
czy li sie' ozna czo nych tras 
ro we ro wych o !$cz nej d!u go %ci
oko !o 150 km. Tra sy pro wa dz$
po le% nych duk tach i po nie miec -
kich na sy pach ko le jo wych !$ cz$ -
cych cze skie tra sy ro we ro we
z licz ny mi atrak cja mi na te re nie
gmi ny.

Zamek Grodno w Za gó rzu !l" skim
z XIII wie ku – obec nie mu ze um
Za mek Grod no jest jed nym z naj le piej
za cho wa nych !red nio wiecz nych zam -
ków !l" skich. Po wsta# w XIII wie ku ja -
ko jed no z ogniw sy ste mu ochron ne go
na po #ud nio wej gra ni cy Ksi$ stwa %wid-
 nic ko–Ja wor skie go. Po cz"t ko wo w r$ -
kach Pia stów, po tem Cze chów - moc no
zwi" za nej z Pol sk" ro dzi n" pa nów z &" -
go wa – któ rzy prze bu do wu j" go tyc ki
za mek w sty lu re ne san so wym.

Zes pó# zam ko wy sk#a da si$ z go tyc -
ko–re ne san so we go zam ku gór ne go,
wie 'y na ska le oraz zam ku dol ne go
– naj m#od szej cz$ !ci zam ku. Za mek
zbu do wa ny jest z ka mie nia, a ceg #y
u'y to w pó( niej szych przy bu dów kach
i re ne san so wych an ty kach. Wie 'a jest
u do #u czwo ro k"t na, a wy 'ej o! mio -
bocz na. Gór na cz$!) zam ku jest w ru i -
nie, a w oca la #ych sa lach mie !ci si$
nie wiel kie mu ze um.
Na szcze gól n" uwa g$ za s#u gu j" re ne -

san so we por ta le oraz gra fi to we de ko -
ra cje bu dyn ku bram ne go. Na dzie dzi* -
cu znaj du je si$ za by tek przy ro dy
– sta ra li pa.

Kon takt – tel. 74 845 33 60, 
e-ma il: za mek@grod no za mek.pl

Mu ze um Sztol ni Wa lim skich 
Od 1943 ro ku w re jo nie Gór So wich

Niem cy pro wa dzi li za kro jo ne na sze-
 ro k" ska l$ i z ogrom nym roz ma chem
pra ce bu do wla ne pod wspól nym kryp-
 to ni mem „Rie se” („Ol brzym”). Bu do wa
nie zo sta #a ni gdy uko* czo na, a jej po-
 zo sta #o !ci" jest sze reg pod ziem nych
kom plek sów i bu do wli na ziem nych do
dzi! owia nych mg#" ta jem ni cy co do
ich prze zna cze nia. Nie zwy k#o!) tych
obiek tów od lat przy ci" ga w re jon Dol-
 ne go %l" ska rze sze ba da czy i po szu ki -
wa czy przy gód. Przez dzie si$ cio le cia
mo' li wo!) po dzi wia nia ogro mu pra cy,
ja k" w#o 'o no w dr" 'e nie ki lo me trów
tu ne li w li tej ska le kosz tem ty si$ cy ist-
 nie* ludz kich, by #a do st$p na tyl ko nie-

 licz nym !mia# kom. Dzi! jed nak uda #o
nam si$ stwo rzy) mo' li wo !ci, aby
i Pa* stwo mo gli w spo sób bez piecz ny
po zna) cho) cz$!) pro jek tu „Rie se”. 
wie cej in for ma cji na www.sztol nie.pl 
Kontakt - Mu ze um Sztol ni Wa lim skich
ul. 3 Ma ja 26, 58-320 Wa lim, 
Tel./faks. 74 845-73-00
e-ma il: mu ze um@sztol nie.pl

Za po ra wod na bu do wa na w la tach
1911-1914 na Je zio rze By strzyc kim – za -
by tek tech ni ki. Wiel ko!) za po ry 44 m
wy so ko !ci i 230 m d#u go !ci. Po wsta #y
w ten spo sób zbior nik wo dy gro ma dzi
do 8 mln m3 wo dy. Je zio ro ma oko #o
3,3 km d#u go !ci przy sze ro ko !ci nie-
prze kra cza j" cej !red nio 200 m, w naj -
szer szym miej scu oko #o 480 m. 

Na uwa g$ za s#u gu j" rów nie': ko!-
 ció# !w. An ny w Ol szy* cu z XVI wie ku,
ko! ció# pod wez wa niem %wi$ te go Mi-
 ko #a ja w Nied( wie dzi cy, drew nia na
XIX- wiecz na dzwon ni ca w Ju go wi -
cach, krzy 'e po kut ne, za byt ko we ka-
 mie ni czki na te re nie ca #ej gmi ny,
ko! ció# !w. Bar ba ry w Wa li miu, ko!-
 ció# !w. Jad wi gi w Wa li miu.

Za pra sza my do Wa li mia i oko lic!

Walim
Gmi na Wa lim po #o $o na jest w Su de tach !rod ko wych, u pod nó $a Gór So wich, w ma -
low ni czej do li nie rze ki Wa lim ki, na po #ud nio wym wscho dzie od mia sta Wa# brzy -
cha. W sk#ad gmi ny wcho dzi 9 so #ectw: Glin no, Ju go wi ce, Dzie% mo ro wi ce,
Mi cha# ko wa, Nied& wie dzi ca, Ol szy niec, Rze czka, Wa lim i Za gó rze !l" skie. Na za cho-
 dzie gmi na gra ni czy z Wa# brzy chem i Je dli n"-Zdrój, na wscho dzie z gmi n" !wid ni -
ca, na po #ud niu z G#u szy c", No w" Ru d" i Pie szy ca mi. Naj wy $ej po #o $o ny te ren
gmi ny znaj du je si' pod szczy tem Wiel kiej So wy – 1015 m n.p.m. 

Urz"d Gmi ny Wa lim, 58-320 Wa lim ul. Bocz na 9, tel. 74 84 94 340 do 355, 
www.wa lim.pl, urzad@wa lim.pl
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Pod sta wo wym atu tem Bie la wy
jest jej usy tu o wa nie u pod nó !a naj-
 star szych gór Eu ro py – Gór So wich.
Czte ry g"ów ne szla ki tu ry stycz ne
prze bie ga j# ce m.in. po o$ miu ty si# -
cach hek ta rów Par ku Kra jo bra zo we -
go Gór So wich, licz ne wy ci# gi
na rciar skie i $cie! ki ro we ro we to te -
ren nie by wa le atrak cyj ny za rów no
dla za a wan so wa nych, jak i po cz#t ku -
j# cych tu ry stów. Atrak cj# Bie la wy s#
po "o !o ne w cen trum mia sta Gó ra
Par ko wa (455 m n.p.m.) – z wie !# wi-
 do ko w#, wy ci# giem na rciar skim oraz
sto kiem sa ne czko wym – oraz %y sa
Gó ra (365 m n.p.m.). Z %y sej Gó ry, jak
rów nie! z po bli skich gór &mij oraz
Dzi ko wiec, ko rzy sta j# pa ra lot nia rze
zrze sze ni w klu bie „Bie lik”.

Na za chod nich ob rze !ach mia sta
znaj du je si' O$ ro dek Wcza so wo-Wy po -
czyn ko wy „Su de ty” ze zbior ni kiem
wod nym, ba se nem, bo i ska mi do pi" ki
no! nej, siat ków ki i ko szy ków ki oraz
am fi te a trem.

Atrak cje ar chi tek tu ry oraz szla ki tu ry-
 stycz ne, tra sy bie go we, ba sen i wy ci# -
gi na rciar skie w sa mym mie $cie oraz
w Gó rach So wich stwa rza j# mo! li wo$(
ro dzin ne go wy po czyn ku przez ca "y rok. 

Wy j#t ko w# atrak cj# Bie la wy na ska -
l' re gio nu jest trze cia pod wzgl' dem
wy so ko $ci w Pol sce 101-me tro wa wie -
!a ko$ cio "a pw. Wnie bow zi' cia Ma ryi
Pan ny. Obiekt nie daw no prze szed"
grun tow n# mo der ni za cj', w ra mach
któ rej od no wio no ele men ty ar chi tek -
to nicz ne, wy re mon to wa no klat ki

scho do we oraz za in sta lo wa no no we
po r' cze i o$wiet le nie. Dla spra gnio -
nych wi do ków pi'k nej pa no ra my Bie-

 la wy i oko lic przy go to wa no czte ry
ta ra sy, na któ rych znaj du j# si' urz# -
dze nia te le op tycz ne. Dzi' ki ze wn'trz -
nej ilu mi na cji wie !a wy gl# da bar dzo
atrak cyj nie rów nie! po zmierz chu. 

Bie la wa ofe ru je po nad to re laks
w kry tej p"y wal ni „Aqu a rius” oraz
w Stu dio Od no wy Bio lo gicz nej „Aqu a -
rius port”. 

Po "o !e nie ge o gra ficz ne mia sta ob li-
 gu je do zwró ce nia szcze gól nej uwa gi
na spra wy zwi# za ne z wy ko rzy sta niem
$ro do wi ska na tu ral ne go, eko lo gi#
i ochro n# przy ro dy. Dla te go te! na te-
 re nie Bie la wy pro wa dzo na jest na sze-
 ro k# ska l' edu ka cja eko lo gicz na,

po cz# wszy od przed szko la, a sko) czy -
wszy na stu diach wy! szych. W zwi#z -
ku z tym w Bie la wie fun kcjo nu j#:
Przed szko le Eko lo gicz ne, Eko lo gicz na
Szko "a Pod sta wo wa, Gim na zjum Eko-
 lo gicz ne, Szko "a S"o necz na, Cen trum
Od na wial nych *ró de" Ener gii oraz Za-
 miej sco wy Od dzia" Dy dak tycz ny Po li -
tech ni ki Wroc "aw skiej. Wkrót ce
zo sta nie rów nie! od da na do u!yt ku
Szko "a Le$ na. 

Bielawa
Za pra sza my do Bie la wy – mia sta znaj du j! ce go si" w cen tral nej cz" #ci wo je wódz twa dol no #l! skie go, w po wie cie dzier $o niow skim. 

W my!l po wie dze nia „Cu dze chwa li cie, swe go nie zna cie” chcie li -
by! my za pro po no wa" Wam ak tyw n# for m$ sp$ dze nia wol ne go cza -
su w nie zwy k%ym, ma low ni czym oto cze niu z przy go d#, hi sto ri#
i ta jem ni c# w tle. Spy ta cie – gdzie? Spy ta cie – dla cze go? Na po-
 cz# tek na sze atu ty: naj wi$ ksza gór ska Twier dza w Eu ro pie, smak
XVIII-wiecz ne go &y cia for tecz ne go, hi sto ria sta re go mia sta !ci !le
zwi# za na z lo sa mi ko pal ni sre bra, licz ne szla ki dla ama to rów pie-
 szych w$ dró wek po gó rach, cie ka we tra sy dla ro we rzy stów i na rcia -
rzy bie go wych, ja zda kon na, qua dy, strze la nie z %u ku, pa in tball,
pa ra lot niar stwo, zja zdy na li nie z 30-me tro we go wia duk tu ko lej ki
z$ ba tej, pro fe sjo nal na !cian ka wspi na czko wa i na ko niec nie zwy -
k%a, re wo lu cyj na prze strze' ar ty stycz na, w któ rej mo &e zda rzy" si$
wszyst ko! Ma cie to na wy ci# gni$ cie r$ ki

SREBR NA GÓ RA
GÓ RY SO WIE
Gwa ran tu je my, &e za u ro cze ni bo gac twem przy ro dy, oszo %o mie ni
pi$k nem kra jo bra zu oraz osob li wym kli ma tem kul tu ral nym i ogrom -
n# &ycz li wo !ci# miesz ka' ców, b$ dzie cie wra ca" do nas kil ka ra zy
w ro ku, za ka& dym ra zem od kry wa j#c co! no we go. 

Za pra sza my!

Gmina Stoszowice
Stoszowice 97
57-213 Stoszowice
Tel. 074 8164 510, faks 074 8181 059
e-mail: gmina@stoszowice.pl
www.stoszowice.pl
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