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Lato w Szczawnie-Zdroju
W sezonie letnim w Szczawnie-Zdroju odbędzie się wiele

ciekawych imprez kulturalnych i sportowych,
na które zaprasza mieszkańców i gości Burmistrz

Szczawna-Zdroju Tadeusz Wlażlak.

11 lipca Tour de Pologne – przejazd kolarzy przez Szczawno-Zdrój
14 lipca Mistrzostwa Polski w 4X
15 lipca Szczawieńskie Spotkania z Folklorem (I cz.)
lipiec Memoriał im. Daniela Karwali – turniej młodzików w tenisie ziemnym
lipiec IX Sudecki Festiwal Muzyczny z warsztatami wokalnymi

sierpień Yoga w Parku - każda sobota sierpnia, godz. 10:00
sierpień Koncerty promenadowe – sobota, niedziela
sierpień Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny kadetów w tenisie ziemnym
sierpień Szczawieńskie Spotkania z Folklorem (cz. II)
5-12 sierpnia Przegląd Filmów w Języku Esperanto
17-26 sierpinia Międzynarodowy Plener Malarski
18 sierpnia Mistrzostwa Europy w 4X
sierpień Turniej tenorów

Na terenie Parku Szwedzkiego w rejo-
nie istniejącego placu zabaw dla dzieci
zostały zamontowane urządzenia
siłowni zewnętrznej:

Biegacz dwuStaNowiSkowy
wzmacnia mięśnie i stawy nóg,
aktywuje ruch bioder. Poprawia
krążenie krwi i koordynację ru-
chową.
PraSa NożNa (dwa StaNowiSka)
wzmacnia mięśnie nóg.
Narciarz/Surfer (2 StaNowiSka)
aktywuje działanie stawów biodro-
wych, wzmacnia mięśnie brzucha,
poprawia koordynacje ruchową
wioślarz wzmacnia mięśnie, nóg, ramion i górnej partii pleców.
Narty Biegówki aktywują ruch bioder, barków oraz ramion.
wzmacnia stawy, rozciąga mięśnie rąk i nóg. Poprawia krążenie krwi
i koordynację ruchową.

Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych i chętnych do czynnego korzystania

z tych urządzeń. życzymy dobrej zabawy.
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Szlakiem starych zamków ziemi wałbrzyskiej

Zamek Nowy Dwór na
Zamkowej Górze został wy-
budowany na miejscu pier-
wotnego grodu, prawdo-
podobnie na przełomie XII-
XIV wieku, za czasów pa-
nowania książąt piastow-
skich z linii świdnicko-ja-
worskiej Bolka I Surowego
lub Bolka II Małego. Pierw-
szy dokument mówiący
o zamku pochodzi z 1364
roku. Nowy Dwór wchodził
w skład wewnętrznego pie-
rścienia warowni, chro-
niących śląsko-czeskie po-
granicze a wraz z innymi
okolicznymi zamkami był
ważnym ogniwem obron-
nym południowej granicy
księstwa, dając zarazem
początek dla rozwoju osa-
dy Podgórze. Po śmierci

Bolka II zamek należał do
żony Agnieszki Hab-
sburżanki. Zamek do 1392

roku był własnością
książąt świdnicko-jawor-
skich, następnie na mocy
układu sukcesyjnego prze-
szedł wraz z księstwem do
Korony czeskiej.

Zamek Nowy Dwór

Zamek Stary Książ to
wzniesiona w 1779 roku
malownicza budowla

w stylu eklektycznym, po-
wstała po przebudowie ist-
niejącego w tym miejscu
średniowiecznego zamku
piastowskiego z końca XIII

wieku. Podczas prac po-
wstały między innymi sty-
lizowane na gotyk roman-

tyczne ruiny zamku Stary
Książ. Nowy zamek oto-
czono fosą i murem obron-
nym, a wejście do niego
prowadziło przez bramę

z dwoma wieżyczkami.
Przebudowa ta zatarła śla-
dy dawnego zamku pier-
wotnego i przez wiele lat, aż
do końca XX wieku, obiekt
uważano za sztuczne rui-
ny. Brak danych na temat
powstania istniejącego sys-
temu umocnień zewnętrz-
nych w postaci wałów ota-
czających zamek właściwy

i podzamcza, wskazuje na
to, że istniał tu nieznany
średniowieczny zamek
książęcy. Cały zespół zam-
kowy składa się z zamku
właściwego, w kształcie
zbliżonym do trójkąta oraz
dwóch trójkątnych prze-
dzamczy położonych jeden
za drugim na zachód od
zamku właściwego.

Zamek Stary Książ

Pierwsza wzmianka
o Cisach pochodzi z 1241.
Prawdopodobnie jeszcze
wcześniej istniał tu drew-
niany gród o charakterze
obronnym. Wnuk Bolka

I Surowego, budowniczego
zamku, rozbudował
i umocnił warownię. Oto-
czony fosą zamek nad
urwistym zboczem (350
m) doliny Czyżynki stano-

wił dobry punkt obronny.
Stał również na straży szla-
ków handlowych.

W połowie XIV w. zamek
stanowił siedlisko rycerzy-
rabusiów, później został
zajęty przez Bolka II.
W 1355 r. Cisy przeszły
w ręce kasztelana strze-
gomskiego, Nickela Bol-
tze, który z kolei sprzedał

warownię Aleksandrowi
von Grunau. W 1429 za-
mek został odkupiony
przez Ulricha von Seydlitz.

Zamek Cisy

Początki zamku Rogo-
wiec sięgają końca XIII
stulecia i związane są
z fundacją księcia świd-
nicko-jaworskiego Bolka I.
Usytuowane na trudno do-
stępnej skale założenie
obronne służyć miało
utrwalaniu władzy zwierz-
chniej na bardzo słabo
jeszcze zaludnionych te-
renach górskich, wraz
z twierdzami Radosno,
Grodno i Nowy Dwór sta-
nowiło też lokalną linię
umocnień przy południo-
wej granicy księstwa.
U jego stóp doliną Rybnej
miał prowadzić średnio-
wieczny trakt handlowy
zwany Wysoką Drogą. Naj-

starsze źródłowe wzmian-
ki dotyczące Rogowca za-
chowały się w dokumen-
tach klasztoru cysterskie-
go w Krzeszowie - dwu-
krotnie (1292, 1299) wy-
mieniają one Reinsko
Schoff'a jako urzędującego
na zamku miejscowego
kasztelana. Był jednym
z ważniejszych i obron-
niejszych zamków w ks.
świdnickim.

Zamek Rogowiec

Materiał promocyjny ziemi wałbrzyskiej sfinansowany ze środków własnych gazety Nasz Region Dolnośląski
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Nasze atrakcje:- Pokoje gościnne i apartamenty- restauracja Myśliwska i tawerna Harenda
- Mini zoo
- wypożyczalnia sprzętu wodnego- kąpielisko
- wypożyczalnia quadów, skuterów, rowerów, pojazdów buggy
- łowisko pstrąga- wigwamy
- wiata grillowa

willa Manhattan położona
jest u podnóża gór Sowich,
na terenie ośrodka wczasowo
wypoczynkowego „Sudety“.
w bliskiej odległości
zbiornika wodnego

w pobliżu willi znajdują się:
* basen odkryty z 66 metrową ślizgawką,
* boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki,
* wypożyczalnia sprzętu wodnego,
* korty tenisowe,
* amfiteatr - odbywają się na nim:

Sudeckie lato, reggae dub festiwal
- regałowisko.

zapraszamy do naszego
baru oraz restauracji

do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy 70 miejsc noclegowych, w pokojach
o wysokim standardzie i apartamentach.

willa MaNHattaN
ul. wysoka 6b, 58-260 Bielawa
tel. +48 74 64 64 820; kom. +48 609 773 220

Centrum Rekreacyjno-Konferencyjne "HARENDA"
ul. Kasprowicza 34, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie
tel./fax +48 74 872 24 12; http://www.harenda.biz.pl

Mamy przyjemność zaprosićPaństwa do wyjątkowegomiejsca w sercu gór Sowichstworzonego z myśląo ludziach ceniących kon-takt z naturą, a jednocześniepragnących przeżyć wspa-niałą przygodę z dala odzgiełku i problemów dniacodziennego.

kupon rabatowy

na noclegi
- ważny do 31.08.2012r.

10%
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Śnieżnicki Park Krajobrazowy

Śnieżnicki Park Krajobrazowy utworzony
w 1981r. obejmuje trzy grupy górskie Sudetów
Wschodnich: Masyw Śnieżnika, Góry Złote i Góry
Bialskie o wybitnych walorach przyrodniczych. Po-
wierzchnia parku wynosi 28.800 ha, a jego stre-
fa ochronna 14.900 ha. Obszar parku i jego otu-
liny znajduje się na terenie gmin: Stronie Śląskie,
Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie,
Złoty Stok i Kłodzko. Obszar parku cechuje wy-
stępowanie różnych typów krajobrazowych: od ni-
zinnych kotlin śródgórskich, poprzez krajobrazy sta-

rych gór średnich, starych dolin rzecznych, po ero-
zyjny krajobraz krawędzi tektonicznych oraz stre-
fę szczytową Śnieżnika o subalpejskim charakte-
rze. Dużą atrakcje stanowią skałki, gołoborza i roz-
ległe jaskinie o unikalnej szacie naciekowej. Na te-
renie ŚPK znajduje się pięć rezerwatów przyrody

Galeria Wapiennik

Zabytkowy
wapiennik "Łas-
kawy Kamień"
z końca XVIII w.
znajduje się w
Starej Morawie,
przy drodze do
Jaskini Niedź-
wiedziej w Kletnie. Od 1978 roku rodzina Ryb-
czyńskich podnosi obiekt z ruiny, dobudowując na
pozostałościach fundamentów i murów Wapien-
nika część mieszkalną i atelier.

W przylegającym parku - zorganizowanym na

wzór ogrodu japońskiego, znajduje się stała galeria
prac plastycznych: Ermy, Joli i Jacka Ryb-
czyńsktch. Znaleźć tu można prace plastyczne: ob-
razy, grafikę, obiekty i rzeźby. Po wcześniejszym
ustaleniu terminu, można też zwiedzać wapiennik.

Muzeum Ziemi - Kletno

Nasze muzeum jest jedynym muzeum w Pol-
sce gdzie możesz zobaczyć dużą kolekcję ska-
mieniałych gniazd jaj dinozaurów - cztery gniaz-
da to w sumie aż czterdzieści jaj!

Oprócz tego w naszym muzeum znajduje się
wiele okazów na skalę europejską a także takich
których nie zobaczycie Państwo nigdzie indziej
w całej Polsce.

W naszej kolekcji posiadamy między innymi:
- Tropy gadów ssakokształtnych sprzed około

250 min lat- najlepiej zachowane ślady w Europie.
-Ślady łap dinozaurów z Gór Stołowych - jedne
z pierwszych i nielicznych śladów dinozaura jakie
znaleziono w Sudetach.- Kolekcja skamieniałych

zębów dinozaura, pra-krokodyla, mamutów, gadów
i ryb. - Różnego rodzaju i wielkości muszle amo-
nitów - również tzw. amonity spirytyzowane. -Ska-
mieniałe pnie drzew sprzed 250 mln lat, oraz różne
ślady życia flory i fauny z minionych epok Ziemi.
- Meteoryt, który został znaleziony na Syberii. -Wiel-
kie szczotki kwarcu różowego z gór Izerskich. -Prze-
różne formy kryształów gipsu z kopalni miedzi.
- Kolekcja agatów z Polski i z całego świata
- wśród nich największy agat jaki znaleziono w gó-
rach Kaczawskich.-Kolekcja krzemieni pasiastych
z gór Świętokrzyskich oraz wiele wiele innych mi-
nerałów i skamieniałości.

Stronie Śląskie zaprasza

www.jaskinianiedzwiedzia.pl
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Podczas moich ubiegło-
rocznych wojaży wakacyj-
nych zahaczyłem też o za-
mek Czocha. Aż dziw bie-
rze, że jako długoletni za-
wodowy historyk i do tego
wrocławianin uczyniłem
to tak późno! Owo legen-
darne i często odwiedza-
ne przez masy turystów
nie tylko ze Śląska i za-
chodniej Polski zamczy-
sko jest modelowym
świadectwem dziedzict-
wa kulturowego Dolnego
Śląska, tej ziemi wielu
kultur i cywilizacji. Jed-
nocześnie jest ono rela-
tywnie – jak na nasze
warunki – dobrze zacho-
wane, mniej więcej całe
w swej zewnętrznej (a
częściowo i wewnętrznej)
konstrukcji architekto-
nicznej. Dlatego obok za-
mku w Książu koło
Wałbrzycha –który jest
odeń wprawdzie znacz-
nie większy i należał
przez dłuższy okres cza-
su do wielkiego magnac-
kiego rodu – jest dobrze
zachowanym przykładem
budowli początkowo śred-
niowiecznej, warownej,
a później przystosowanej
na rezydencję i rozbudo-
wywanej w rozmaitych
stylach. Jego ostatni
właściciel był wprawdzie
„tylko” bogatym prze-
mysłowcem z Drezna, ale
na przełomie XIX/XX
stulecia nie miało to już
zbyt wielkiego znaczenia
społecznego, bo liczyły
się pieniądze…

Położony na malowni-
czej podgórskiej trasie
między Lubaniem a Świe-
radowem Zdrój, około

170 km na zachód od
Wrocławia, nieopodal
miasteczka Leśna, jest
zamek Czocha (niemiecka
nazwa do 1945 r.:
Tzschocha) sporą atrak-
cją regionu. Jego początki
przypadają na połowę XIII
wieku. Leżał na histo-
rycznej granicy Łużyc
(Lausitz) i Śląska.
Wzniósł go najprawdo-
podobniej – w wersji mu-
rowanej (wcześniej eg-
zystował tam bowiem
drewniany gród obron-
ny) – Wacław I, król cze-
ski, ok. 1247. Potem
przekazał go na krótko
biskupom miśnieńskim.
W 1319 r. jako część po-
sagu Agnieszki, córki
Wacława II czeskiego, po
jej zamążpójściu za księ-
cia Henryka I jaworskie-
go, zamek Czocha został
włączony do księstwa ja-
worskiego. W 1346 r., po
zgonie Henryka, dobra
przejmuje jego kuzyn
Bolko II świdnicki, zwany
Małym. Po jego z kolei
zgonie (1368) gród wraca
bezpośrednio do Czech.

Na przełomie XIV i XV
w. właścicielami Czochy
byli panowie von Dohna z
Łużyc, potem mieszkali
na nim rycerze-rabusie
(modni podczas zamętu
w Rzeszy tzw. raubritte-
rzy), wreszcie złupili go
husyci (1433). Kolejni pa-
nowie, von Klux za-
mieszkiwali tam do roku
1451, potem nastali pa-
nowie von Nostitz, którzy
w XVI w. dokonali rozbu-
dowy i przebudowy za-
mku w stylu renesanso-
wym. W okresie 1700-

1905 właścicielami była
rodzina von Uechtritz.
Pod sam koniec XVIII w.
zdarzyło się wielkie nie-
szczęście, bo pewnej
sierpniowej nocy 1793 r.
zamek strawił pożar, tak
że zostały jedynie gołe
mury. Odbudowa zajęła
sporo czasu.

Wreszcie w roku 1909
zakupił zamek fabrykant
cygar z Drezna, Ernst
Guetschow (mieszkał tam
do wczesnej wiosny 1945
r.). Dokonał on gruntow-
nej przebudowy gma-
szyska, wedle ryciny
z 1703 r. Dodał archi-
tektoniczne elementy neo-
gotyckie i neorenesanso-
we. Nagromadził ponadto
sporo rozmaitych skar-
bów, obrazów, rzeźb,
kosztowności i pamiątek.
Miał dobre kontakty
z dworem carskim
w Sankt Petersburgu,
a potem z „białymi” emi-
grantami, stąd pozyskał
szereg cennych rzeczy
z Rosji (m in. insygnia ko-
ronacyjne Romanowów).
Podczas II wojny świato-
wej mieściła się tam
szkoła dla szyfrantów Ab-
wehry, którzy rozpraco-
wywali bolszewików (opo-
wiada o tym m.in. emito-
wany kilkakrotnie w tele-
wizji film Tajemnica twier-
dzy szyfrów). Uciekając
w głąb Rzeszy, właściciel
Czochy wywiózł większą
część swoich precjozów.

Zaraz po wojnie uak-
tywnili się, jak wiadomo,
bolszewicy oraz wszelkiej
maści szabrownicy, którzy
skutecznie rozgrabili resz-
tę dóbr i wyposażenia za-

Z a m e k
C z o c h a

R E K L A M A

Na tegorocznych tar-
gach turystycznych Ho-
liday World w Pradze
została zaprezentowana
nowa atrakcja pod na-
zwą „Tras korupcyj-
nych”. Jej autorem jest
publicysta, tłumacz,
dramaturg i filozof - Petr

Šourek, właściciel biura
podróży Corrupt Tour.

Założenie jest proste:
przypadki związane
z korupcją opisywane
są w gazetach, dlaczego
więc nie umożliwić ich
oglądania? Będzie to za-
bawne, a zarazem po-
uczające. „O ile czytanie
o takich rzeczach jest
ciekawe, to jeszcze lepiej
będzie zobaczyć je na
własne oczy” - powie-
dział Šourek.

Przykład Usti i okolic
pokazuje, do czego może
dojść, gdy jakiś region
opanuje jedna sitwa.
Wyprawa do Usti pn.

„Tłuste Usti” to jedna
z czterech oferowanych
tras. Na zwiedzających
czekają: ustecka kolej
linowa za 80 mln koron,
„lewe” budowle „ojca
chrzestnego” miejscow-
ej ODS, ogrody za 83
mln, gdzie jedna ławka

kosztowała 60 tys.
a zjeżdżalnia – 580 tys.
koron. Organizatorzy
zwrócą uwagę na muze-
um, którego remont był
przepłacony o 182 mln
koron, siedzibę Urzędu
Regionalnego zaj-
mującego się eurodota-
cjami, którego były już
szef został oskarżony
o branie łapówek,
a także na powstający
hotel w pałacyku Větru-
ši, który za unijne dota-
cje buduje była firma
prezydenta tego miasta.

Pozostałe trzy trasy
biegną przez Pragę.
„Praskie safari – po

gniazdach praskich
ptaszków” to objazdo-
wa, półtoragodzinna wy-
cieczka po willach poli-
tyków i przedsiębiorców
oskarżanych o podej-
rzane związki. Jej ce-
lem jest pokazanie w ja-
kich warunkach fak-
tycznie mieszkają poli-
tycy i jak różni się to od
ich deklaracji.

„Praskie naj“ – pro-
wadzi do tunelu Blanka
oraz pomieszczeń ma-
gistratu w Škodovym
pałacu, a dodatkową at-
rakcją są karty do gry
z mafijnymi obrazkami
oparte na motywach
krytykowanych miej-
skich kart Opencard.

„Szpitale na peryfe-
riach prawa” - to trasa
po szpitalach, których
budowa była co naj-
mniej kontrowersyjna.
Kto weźmie w nich
udział dodatkowo otrzy-
ma odznakę „pacjenta
po protekcji”.

Rzecznik Związku
Biur Podróży w Cze-
chach Jan Papež po-
mysł ocenia jako zgodny
z powszechnym odczu-
ciem mieszkańców. Po-
mysł podoba się także
Transparency Interna-
tional, wskazującej na
jego wymiar społeczny.
Przeciwnicy bagatelizują
sprawę twierdząc, że
kraj ma większe proble-
my i nie warto zajmować
się takimi drobiazgami.

MM

Na korupcyjnej turystycznej ścieżce

mku. Reszta zachowała
się tam wszak na tyle
dobrze, że nakręcono tam
w okresie PRL-u oraz w III
RP kilka filmów polskich
i jeden kanadyjski. W la-
tach 1952-96 zamek miał
status zamkniętego obiek-
tu wojskowego, nie było
go nawet na mapach.

Po 1996 r. zamek udo-
stępniono turystom.
Obecnie obiekt jest

względnie dobrze zorga-
nizowany i sprawnie przy-
stosowany do wykorzys-
tania (kawiarnia, restau-
racja, sale bankietowe
i weselne). Wnętrza są
interesujące (zwłaszcza
winiarnia i łazienka na
modłę angielską, z peł-
nym wyposażeniem z po-
czątku XX w.). Pozostawia
natomiast sporo do życze-
nia zagospodarowanie

pobliskiego jeziora Leś-
niańskiego tudzież baza
gastronomiczna okolic za-
mku (właściwie nigdzie
nie można zjeść choćby
smażonej rybki). Gene-
ralnieprzecież gród jest
imponującą budowlą,
pod wieloma względami
nawet ciekawszą od
Książa.

tomasz Serwatka
za opcją na Prawo
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Powody zagrożenia

Głównym zagrożeniem
dla ptaków miejskich i ich
siedlisk są remonty bu-
dynków, w szczególności
związane z termomoder-
nizacją. Prace remontowe
prowadzone są zazwyczaj
w sezonie lęgowym czyli w
okresie najbardziej new-
ralgicznym dla ptaków. Po
przeprowadzeniu prac
ociepleniowych likwidacji

ulega większość lub
wszystkie dotychczasowe
miejsca nadające się do
gniazdowania. Niszczenie
tych miejsc to likwidacja
(zalepianie) wszelkich
szczelin w elewacjach lub
pod parapetami. Jednak
najbardziej szkodliwym
działaniem będącym nisz-
czeniem dotychczasowych
miejsc gniazdowania jest
uniemożliwienie dostępu
ptakom do stropodachów,
poprzez montaż kratek na
otworach wentylacyjnych.
Zazwyczaj po remoncie bu-
dynku ptaki nie mają
dokąd wrócić, a dotych-
czasowe miejsca gniazdo-
wania są bezpowrotnie
utracone. W trakcie prac
ociepleniowych budynków

w sezonie lęgowym może
ginąć bardzo dużo pta-
ków. Ptaki (zarówno pis-
klęta jak i osobniki dorosłe)
giną w wyniku zamuro-
wywania w szczelinach,
zamykania w stropoda-
chach. Często rozwieszenie
na rusztowaniu siatki
ochronnej uniemożliwia
dostęp do gniazda i brak
możliwości wysiadywania
jaj lub karmienia piskląt,
które giną z głodu.

Statystyka

Jerzyk, wróbel i kawka
to gatunki które w Polsce
jeszcze dość często spoty-
kamy w miastach, ale
w wielu krajach Europy
Środkowej i Zachodniej są
gatunkami zagrożonymi.
W Niemczech Wschodnich
po roku1990 populacja je-
rzyka zmniejszyła się
o 57%. Na Wyspach Bry-
tyjskich po roku 1970 li-
czebności jerzyka zmniej-
szyła się o około 50% i ga-
tunek ten trafił na listę ga-
tunków o podwyższonym
ryzyku wyginięcia. Wró-
bel niemal wyginął w cen-
trach wielu miast euro-
pejskich (np. w Londynie),
a w Holandii i Wielkiej

Brytanii znalazł się już na
Czerwonej Liście jako ga-
tunek zagrożony. Kolej-
nym gatunkiem który zna-
lazł się na Czerwonych
Listach, gatunków za-
grożonym w wielu kra-
jach, np. w Niemczech,
Austrii, Czechach jest kaw-
ka Na początku XXI wieku
w Pradze zostało jej jedynie
około 80 par, w Berlinie
100 a w Dreźnie 40. Po-
dobne trendy liczebności
obserwuje się również
w Polsce. We wszystkich
dużych miastach – liczba
jerzyków w ciągu ostatnich
kilku lat zmniejszyła się
o 50–70%, a badania pro-
wadzone nad liczebnością
wróbli w Warszawie wyka-
zały spadek liczebności
o 39% w stosunku do lat
1970-1980.

znaczenie ptaków
dla środowiska

Ptaki są naszymi so-
jusznikami w walce z do-
kuczliwymi owadami i gry-
zoniami. Głównym pokar-
mem drobnych ptaków
szczególnie w okresie wio-
senno – letnim są owady.
Jerzyki i jaskółki żywią się
wyłącznie owadami złapa-
nymi w powietrzu. Ich
główne menu to dokuczli-
we komary, muchy i mesz-
ki. Ci mali skrzydlaci łowcy
pożerają niewiarygodne
ilości komarów, bo jeden
jerzyk zjada ich aż 500
dziennie, a jedna jaskółka
jest w stanie upolować
dziennie kilkaset różnych
owadów, z których więk-
szość to właśnie komary
i meszki. Ważnym sprzy-
mierzeńcem jest również
nasz poczciwy wróbel, któ-
rego dietę w okresie lęgo-
wym stanowią przede
wszystkim owady, w tym
między innymi mszyce
oraz larwy (gąsienice) in-
nych owadów, niepożąda-
ne w naszych ogrodach
i na ukwieconych balko-
nach. Ponadto wróble wraz
z większymi od nich kaw-
kami są swoistymi
„sprzątaczami” ludzkich
siedzib – ich uwadze nie
umkną pozostawione przez
nas resztki jedzenia. Tym
samym pozbawiają one
pokarmu szczury i inne
gryzonie. Na gryzonie po-
luje miedzy innymi pus-
tułka, która zjada dziennie
około trzech myszy, co daje

sumę blisko 600
gryzoni w okresie od
wiosny do jesieni.

działania podejmowane
na rzecz ratowania

ptaków

W chwili obecnej brak
jest skoordynowanych
działań mających na celu
zapobiegnięcie spadku li-
czebności populacji pta-
ków gniazdujących na bu-
dynkach, w szczególności
wróbli i jerzyków. Dotych-
czas podjęte działania
miały charakter jedno-
stkowy i polegały na roz-
wieszaniu budek lęgowych
dla jerzyków oraz podej-
mowaniu działań infor-
macyjnych poprzez rozpo-
wszechnianie materiałów
związanych z ochroną pta-
ków żyjących w miastach.
Aby skutecznie chronić
ptaki w miastach działania
na rzecz ich ochrony win-
ny być podejmowane
w sposób skoordynowany
i na szeroką skalę.

Przede wszystkim należy:
prace termomoderniza-
cyjne budynków plano-
wać do realizacji poza
okresem lęgowym pta-
ków tj. poza okresem od
15 kwietnia do 15 sierp-
nia

po przeprowadzeniu
prac lub w ich trakcie
instalować budki lęgo-
we, jako działanie kom-
pensujące utratę sied-
lisk ptaków wskutek
zalepienia szczelin w
elewacji budynku, lub
zamontowaniu kratek
na otworach wentyla-
cyjnych stropodachu

nie zrzucać gniazd, w
szczególności jaskółek
oknówek. Sposobem na
zabezpieczenie się przed
zabrudzeniami odcho-
dami może być zamon-
towanie specjalnej
półeczki poniżej gniazda
lub oklejenie okna folią
i ściągnięcie jej po odlo-
cie jaskółek. PaMiĘ-
taĆ Należy, ze
zrzucaNie gNiazd
w okreSie od Po-
czatku Marca do

15 PaŹdzierNika
JeSt ŁaMaNieM
PrzePiSów uStawy
o ocHroNie Przy-
rody

tworzyć nowe poten-
cjalne miejsca gniazdo-
wania poprzez wywie-
szanie skrzynek lęgo-
wych przez indywidual-
nych lokatorów np. na
balkonach

interweniować w sy-
tuacji gdy prace re-
montowe zagrażają pta-
kom gniazdującym na
budynkach – zgłaszać
takie przypadki na Po-
licję i do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska we Wrocławiu

prowadzić szeroko za-
krojoną kampanię in-
formacyjną w mediach

Materiał sfinansowany ze środków Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Główne gatunki ptaków zagrożone w wyniku prac re-
montowych budynków:

jjeerrzzyykk Apus apus
wwrróóbbeell  ddoommoowwyy Passer domesticus
jjaasskkóółłkkaa  ookknnóówwkkaa Delichon urbicum
kkaawwkkaa Corvus monedula
ppuussttuułłkkaa Falco tinnunculus
kkooppcciiuusszzeekk Phoenicurus ochruros
sszzppaakk Sturnus vulgaris

Gatunki podano w kolejności w zależności od skali i istotności zagrożenia.

Ptaki naszych miast,
ich los zależy od nas

Kawka - Fot. Kamil Martyniak

wróbel domowy - Fot. Kamil Martyniak

jerzyki w ocieplonym stropodachu bloku - Fot. Kamil Martyniak
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Strzelał do ludzi z broni
pneumatycznej, raniąc przy
tym 15-letnią dziewczynkę.
Policjanci z Dzierżoniowa
zatrzymali sprawcę tego
zdarzenia. Okazał się nim
22-letni mężczyzna. Za
swój czyn odpowie przed
sądem za co grozi nawet do
3 lat więzienia.   

Funkcjonariusze z Ko-
mendy Powiatowej Policji
w Dzierżoniowie 9 lipca br.
zatrzymali 22-letniego
mężczyznę, który dwa ty-
godnie wcześniej prawdo-
podobnie dla zabawy
strzelał do grupy młod-
zieży z broni pneumatycz-
nej, raniąc przy tym 15-
letnią dziewczynę. 

Od 24 czerwca 2012
roku specjalna grupa funk-
cjonariuszy z Komendy Po-
wiatowej Policji w
Dzierżoniowie pracowała
nad sprawą postrzelenia
15-letniej dziewczyny. Do
incydentu tego doszło pó-
źnym wieczorem po godzi-
nie 20.00, kiedy do grupy
młodzieży wracającej do

domu jedną z dzierżoniow-
skich ulic podjechał sa-
mochód. Pasażer tego sa-
mochodu wychylił się przez
okno i oddał kilka strzałów
w ich kierunku. Idąca
chodnikiem 15-letnia
dziewczyna została trafio-
na doznając rany
postrzałowej. 

Od momentu otrzyma-
nia zgłoszenia o tym zda-
rzeniu policjanci rozpo-
częli poszukiwanie jego
sprawcy. Wykrycie strze-
lającego do ludzi utrudniał
fakt, że młodzież nie za-
pamiętała żadnych szcze-
gółów dotyczących auta
ani sprawcy. Dodatkowo
w tym miejscu brak jest
monitoringu miejskiego.
Policjanci sprawdzali
każdy sygnał dotyczący
tej sprawy. Przełom na-
stąpił 9 lipca br. kiedy
funkcjonariusze ustalili,
że sprawcą tego przestęp-
stwa jest 22-letni miesz-
kaniec Dzierżoniowa.
Młody mężczyzna został
zatrzymany. Przyznał się

do zarzucanego mu czynu.
W wyjaśnieniach nie po-
trafił sensownie wytłuma-
czyć swojego zachowania,
broniąc się upojeniem al-
koholowym. 

Obecnie policjanci wy-
jaśniają wszystkie oko-
liczności dotyczące tego
zdarzenia. 

Źródło: kPP w dzierżoniowie

Strzelał do ludzi z broni pneumatycznej 

4 lipca 2012 roku odbyło się kolej-
ne szkolenie Grupy Realizacyjnej Ko-
mendy Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu. Szkolenie ma na uwadze ko-
nieczność podjęcia zdecydowanych 
i skoordynowanych działań skierowa-
nych na skuteczne ograniczanie prze-
stępczości, rozbicie bądź zneutralizo-
wanie grup przestępczych charakte-
ryzujących się w swym działaniu bru-
talnością i bezwzględnością oraz 
w celu skutecznego eliminowania
działań szczególnie niebezpiecznych
przestępców. W strukturach Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu od kil-
ku lat działa Grupa Realizacyjna, któ-
ra powołana została przez Komendan-
ta Miejskiego. Ma ona za zadanie po-
dejmować zdecydowane i skoordyno-
wane działania skierowane na sku-
teczne ograniczanie przestępczości,
rozbicie bądź zneutralizowanie grup
przestępczych charakteryzujących się
w swym działaniu brutalnością i bez-
względnością. W ramach niedawno
odbywających się mistrzostw Euro
2012 brała ona czynny udział w za-
bezpieczeniu imprezy współdziałając 

z Samodzielnym Pododdziałem Anty-
terrorystycznym Policji KWP we
Wrocławiu. Grupa Realizacyjna wielo-
krotnie była angażowana do zabezpie-
czeń związanych z ochroną VIP, głów
państwa oraz innych przedstawicieli
władz państwowych. W ramach pro-
wadzonych szkoleń policjanci z grupy
podnoszą swoje kwalifikacje odby-
wając zajęcia z żołnierzami jednostek
wojskowych przygotowujących się 
i uczestniczących w misjach takich jak
w Afganistanie czy Iraku.  

Źródło: kMP wałbrzych

Wałbrzyscy antyterroryści 

POLICJA OSTRZEGA!!! DOMOKRĄŻCY

Policjanci zatrzymali pijanego mężczyz-
nę, który ukradł ciągnik rolniczy i spo-
wodował kolizję. Okazało się , że nie ma
on również uprawnień do kierowania. Ba-
danie na zawartość alkoholu w organiz-
mie sprawcy wykazało blisko 1,7 promi-
la. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia
wolności. 

9 lipca 2012 roku około godz. 19.10
policjanci z Komendy Powiatowej 
w Lwówku Śląskim otrzymali zgłoszenie,
że w pobliskiej miejscowości ciągnikiem
rolniczym jeździ pijany mężczyzna i właś-
nie zniszczył ogrodzenie jednej z poses-
ji. Skierowani na miejsce funkcjonariu-
sze zauważyli jadący ciągnik, odpowia-
dający opisowi. Zatrzymali go do kontroli
drogowej. Za kierownicą ciągnika siedział
młody mężczyzna, od którego wyraźnie

czuć było alkohol. Jak się okazało był to
25-letni mieszkaniec powiatu lubań-
skiego. Mężczyzna nie miał przy sobie
żadnych dokumentów. Badanie na za-
wartość alkoholu wykazało blisko 1.7pro-
mila alkoholu. Podczas wykonywania
czynności okazało się również, że godzi-
nę wcześniej taki ciągnik został skra-
dziony z posesji w powiecie lubańskim.
Wartość ciągnika jego właścicielka wy-
ceniła na kwotę 3000 złotych. Sprawca
trafił do policyjnego aresztu . 

Źródło: kPP w lwówku śląskim 

Rodeo na ciągniku 

W związku z powta-
rzającymi się przypadka-
mi oszustw, których ofia-
rami stają się starsze oso-
by, samotnie mieszkające
i łatwowiernie, apelujemy
do Państwa o ostrożność 
i zdrowy rozsądek w kon-
taktach z osobami pu-
kającymi do naszych
mieszkań. 

Sprawcy przestępstw
dokonywanych na osobach
starszych działają w różno-
rodny sposób i za pomocą
różnych metod, wykorzys-
tując najczęściej zaufanie
i "dobre serce" tych ludzi.
Bardzo często oszuści pu-
kają do drzwi pod różnymi
pretekstami, np. z prośbą
o wodę czy coś do jedzenia,
oferując sprzedaż arty-
kułów przemysłowych

bądź też podając się za
osoby urzędowe np. listo-
nosza, pracownika ZUS-u,
siostrę PCK, hydraulika
lub przedstawiciela fun-
dacji, stowarzyszenia czy
pogotowia ratunkowego.
Po podstępnym wejściu do
mieszkania, wykorzystując
nawet chwilową nieuwagę,
okradają domowników. 13
czerwca 2012 roku nn
mężczyzna podając się za
elektomontera pod pre-
tekstem sprawdzenia licz-
nika elektrycznego wszedł
do mieszkania 77 letniej
kobiety mieszkanki Strze-
gomia. Wykorzystując nie-
uwagę kobiety dokonał
kradieży portfela wraz z za-
wartością. Kobieta stra-
ciła 1400 złotych. Złodziej
uciekł z miejsca zdarzenia. 

Szczególną ostrożność
należy zachować w sto-
sunku do osób podających
się za urzędników i przed-
stawicieli różnych insty-
tucji. Często oszuści „pod-

szywając się” za pracow-
ników opieki społecznej,
urzędu skarbowego czy
ZUS-u mogą twierdzić, że
ich wizyta spowodowana
jest wypłatą dodatkowego
świadczenia pieniężnego
lub materialnego, przy-
znaniem większej emery-
tury lub renty czy zwrotem
podatku dochodowego, a w
celu uzyskania tych pie-
niędzy lub świadczeń ko-
nieczne jest wniesienie
opłaty manipulacyjnej lub
przekazanie pieniędzy na
zakup znaczków skarbo-
wych. Takie działanie
sprawcy ma na celu wska-
zanie miejsca, gdzie prze-
chowujemy pieniądze. Na-
stępnie złodziej prosi o po-
danie np. szklanki wody, a
w międzyczasie kradnie
oszczędności lub cenne
przedmioty znajdujące się
w mieszkaniu.

Źródło: kPP w świdnicy 

R E K L A M A
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- Nakrętki wypełniły
największy kontener, 
o pojemności 22 m3, nie-
malże po brzegi - mówi
Kacper Nogajczyk, dy-
rektor ZGK.Wrocławskie
hospicjum to jedyne hos-
picjum dla dzieci na Dol-
nym Śląsku. Mimo, że
jego siedziba mieści się
we Wrocławiu, terenem
działania placówki jest
cały Dolny Śląsk. Dzieci
są w swoich domach, 
z rodziną, w znajomym 
i bliskim otoczeniu. To do
nich jeżdżą lekarze, pie-
lęgniarki, rehabilitanci 
i wolontariusze. 

Dziękujemy wszyst-
kim, którzy wsparli akcję.
Pieniądze ze sprzedaży
odpadów hospicjum chce
przeznaczyć na remont
budynku, w którym po-
wstanie specjalistyczna
przychodnia dla dzieci
przewlekle chorych. 

źródło: u.m.świebodzice

Na terenie Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk
Lądowych, przeprowadzo-
ne zostały ćwiczenia tak-
tyczno – bojowe z zakresu
identyfikacji i detekcji im-
prowizowanych skażeń
CBRN. Zgodnie z rozkazem
komendanta wojewódz-
kiego PSP ćwiczenia, któ-
re przeprowadzono na te-
renie poligonu wrocław-
skiej uczelni wojskowej,
miały charakter warszta-
tów. Ćwiczenia były kolej-
nym przykładem dobrze
układającej się współpra-
cy dolnośląskich straża-
ków i żołnierzy WSOWLąd.
Praktycznym tego wyra-
zem było m.in. powołanie
w skład zespołu reali-
zującego to szkoleniowe
przedsięwzięcie, obok
mł.kpt. dr inż. Janusza
Wrzesińskiego oraz kpt
Daniela Muchy z Ośrodka
Szkolenia KW PSP także
przedstawiciela  WSOW
Ląd. mjr. dr inż. Roberta
Picha. 

W szkoleniu poligono-
wym wzięło udział łącznie
kilkudziesięciu strażaków
z terenu województwa dol-
nośląskiego. Jak podkreś-
la kapitan Wrzesiński 

w ramach zajęć zrealizo-
wano szereg zadań. M.in.
zapoznano uczestników ze
sprzętem SGR Chem – Eko
i dokonano realizacji i in-
terpretacji pomiarów. Po-

nadto prognozowano roz-
przestrzenianie się skaże-
nia, a także określano za-
grożenia dla ratowników
oraz osób postronnych ja-
kie mogą pojawić się na
skutek skażenia. W trakcie
ćwiczeń ich uczestnicy
poddani zostali ocenie zna-
jomości posługiwania się
sprzętem detekcyjnym. Po
prawidłowej identyfikacji 
i wykonaniu pomiarów
oraz szacowaniu roz-
przestrzeniania się zaim-

prowizowanego zagrożenia,
uczestnicy otrzymali za-
świadczenia o odbytym
szkoleniu. Ćwiczenia o te-
matyce chemicznej stano-
wią ważny element szkole-

nia strażaków – ratowni-
ków, członków Specjalis-
tycznych Grup Ratownict-
wa Chemiczno – Ekolo-
gicznego. Zagrożenia o tym
charakterze występują bo-
wiem coraz częściej, co
spowodowane jest ogól-
nym rozwojem cywiliza-
cyjnym, ale także nagro-
madzeniem na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego
materiałów niebezpiecz-
nych. 

źródło: kwpsp.wroc.pl

2 tony serca dla hospicjum
ŚŚwwiieebbooddzziiccee    

PPrrzzeezz  kkiillkkaa  mmiieessiięęccyy  uucczznniioowwiiee  śśwwiieebbooddzziicckkiicchh  sszzkkóółł,,  pprrzzeedd--
sszzkkoollaakkii  ii  mmiieesszzkkaańńccyy  ŚŚwwiieebbooddzziicc  zzbbiieerraallii  nnaakkrręęttkkii  ddllaa  wwrrooccłłaaww--
sskkiieeggoo  HHoossppiiccjjuumm  ddllaa  DDzziieeccii..  WW  cczzwwaarrtteekk,,  55  lliippccaa,,  nnaajjwwiięękksszzyy
kkoonntteenneerr,,  jjaakkoo  ppoossiiaaddaa  ZZaakkłłaadd  GGoossppooddaarrkkii  KKoommuunnaallnneejj,,  ppoojjeecchhaałł
ddoo  WWrrooccłłaawwiiaa..  OOkkaazzaałłoo  ssiięę,,  żżee  śśwwiieebbooddzziicczzaanniiee  uuzzbbiieerraallii  bblliisskkoo
22  ttoonnyy  nnaakkrręętteekk..

Strażacy chemicy szlifują ratowniczą formę
WWrrooccłłaaww    
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Przedszkole Niepubliczne BAJKA
oraz Oddział Żłobkowy 
ul. Bogusławskiego 2  Wałbrzych
tel.74 84 232 09
tel.502 249 174

Przedszkole Niepubliczne 
JEDYNECZKA 
ul. Mickiewicza 17a Wałbrzych
tel.74 84 263 40 lub 46
tel.666 557 921

Przedszkole Niepubliczne 
Koniczynka 
Osiedle Sudeckie 12  Świebodzice 
tel.74 640 27 21

Przedszkole Niepubliczne 
Koniczynka I 
ul. Świdnicka 32-34  Świebodzice 
tel.74 854 02 46
tel.602 231 533

Przedszkole Niepubliczne 
Koniczynka II 
ul. Warszawska 1 Boguszów-Gorce 
tel.74 84 40 455

Wałbrzych:                                                   Świebodzice:                                               Boguszów-Gorce: 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.00 do 17.00, ale istnie-
je możliwość dopasowania tego czasu do indywidualnych potrzeb dziecka. Zadaniem naszego
przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowe-
go, emocjonalnego i społecznego, przygotowanie dziecka do nauki w szkole oraz pomoc pra-
cującym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej. Staramy się tworzyć miłą
i ciepłą atmosferę, aby każde dziecko czuło się zaakceptowane, a rodzice zostawiali je z pełnym
zaufaniem.

Zapewniamy:

• rozsądne ceny
• opiekę na najwyższym poziomie
• naukę języka angielskiego, niemieckiego, 

francuskiego
• zajęcia z rytmiki
• zajęcia z Akademią Dźwięku

• zajęcia taneczne
• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
• mini-koszykówkę
• nowoczesne wyposażenie przedszkola
• opieka pedagogiczna na najwyższym 

poziomie

Przedszkole Niepubliczne 

OGŁASZA ZAPISY
DO PRZEDSZKOLI

I ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO 
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Przedszkole Niepubliczne 

OGŁASZA ZAPISY
DO PRZEDSZKOLI

I ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO 
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Tel. 602 231 533
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Sytuacja kotów w schro-
nisku przy ul. Ślazowej
jest dramatyczna – alar-
mują pracownicy schro-
niska i proszą wszystkich,
którzy chcieliby pomóc
zwierzętom, o adopcję. 

Liczba kociąt, które
mają 3-12 tygodni, już
dawno przekroczyła 100.
Dorosłych kotów jest po-
nad 230. „Tylko w czerwcu
pojawiło się u nas 161
zwierząt, a w pierwszych
dniach lipca mamy kolej-
ne 30 kociaków – mówi Zo-
fia Białoszewska, dyrektor
Schroniska dla Bezdo-
mnych Zwierząt we
Wrocławiu. - „Są dni, kie-
dy przybywało kilkanaście
małych dachowców dzien-
nie” - dodaje. 

Przebywanie takiej iloś-
ci młodych kotów w jed-
nym miejscu jest niebez-
pieczne dla ich zdrowia:
zwierzęta są bardzo po-
datne na choroby, także
wirusowe. Jednak jeśli
ktoś zdecyduje się na
adopcję kotka, to może
być spokojny o jego stan
zdrowia: „Przed wydaniem
zwierzęcia dokładnie go
badamy, a w przypadku,
gdy w ciągu dwóch tygod-

ni zachoruje, schronisko
gwarantuje bezpłatne le-
czenie czworonoga” – za-
pewnia Białoszewska.
„Prosimy o pomoc, ale naj-
bardziej o nią proszą koty”
– dodaje dyrektor. 

Schronisko dla Bezdo-
mnych Zwierząt we

Wrocławiu mieści się przy
ul. Ślazowej 2. Jest czyn-
ne w dni powszednie od
9:00 do 16:30 a w soboty
i niedziele od 9:00 do
15:00. W tych godzinach
można także zabierać
zwierzęta na adopcję. 

źródło:wroclaw.pl

RReeggiioonn

Przygarnij kota nie tylko w wakacje

Kwiaty pod pomnikiem
złożyli reprezentanci:
wrocławskich uczelni
wyższych, władze
Wrocławia, organizacje
kresowiaków i kombatan-
tów. Żołnierze z 10.
Wrocławskiego Pułku Do-
wodzenia ustawili wartę
przed pomnikiem, a rocz-
nicę swoim występem uś-
wietniła Orkiestra Repre-
zentacyjna Komendy Wo-
jewódzkiej Policji we
Wrocławiu.

4 lipca 1941 roku na
Wzgórzach Wuleckich za-
mordowano bez osądze-
nia, po wcześniejszym bru-
talnym aresztowaniu, gru-
pę profesorów lwowskich
oraz członków rodzin nie-
których z nich. Wśród ofiar
hitlerowskiego komanda
znaleźli się uczeni z Uni-
wersytetu Jana Kazimie-
rza, Politechniki Lwow-
skiej, Akademii Medycyny

Weterynaryjnej i Akademii
Handlu Zagranicznego (w
sumie około 40 osób). Roz-
strzelani zostali m.in. le-
karz i pisarz Tadeusz Boy-
Żeleński, profesorowie me-
dycyny Antoni Cieszyński
i Władysław Dobrzaniecki.
Obchodzimy 71. rocznicę

tego dramatycznego wy-
darzenia.  Pomnik ku czci
pomordowanych ustawio-
ny jest na skwerze im.
prof. Kazimierza Idaszew-
skiego, na terenie Poli-
techniki Wrocławskiej. 

źródło: umwd.dolnyslask

RReeggiioonn

71. rocznica zamordowania profesorów
lwowskich

Kwiaty pod pomnikiem złożyli reprezentanci: wrocławskich uczelni wyższych,
władze Wrocławia, organizacje kresowiaków i kombatantów. Żołnierze z 10.
Wrocławskiego Pułku Dowodzenia ustawili wartę przed pomnikiem, a rocz-
nicę swoim występem uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wo-
jewódzkiej Policji we Wrocławiu.
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Miodobranie, na które
Dzierżoniowski Ośrodek
Kultury zaprasza już po
raz 12., to cykliczna im-
preza ściągająca na Sta-
dion Miejski tłumy zwo-
lenników płynnego złota 
– miodu w każdej postaci.
Nie brakuje więc miodu
tradycyjnego w różnych

smakach, miodu pitnego,
woskowych ozdób i świec,
a także kosmetyków na
bazie miodu. Przy okazji
można się zaopatrzyć 
w wytwory rękodzieła, ta-
kie jak wiklinowe koszyki,
biżuteria czy ceramika. 

Jarmarkowi towarzyszy
bogata oferta muzyczna.

Na scenie można zoba-
czyć ludowe zespoły ta-
neczne z różnych zaką-
tków świata i inspirujące
folkowe i folklorystyczne
występy muzyczne. W tym
roku gwiazdami imprezy
będą „Dagadana” oraz ze-
spół InoRos. 

źródło: u.m.dzierżoniów

DDzziieerrżżoonniióóww

Jarmark Pszczelarski „Miodobranie”
Jarmark Pszczelarski „Miodobranie” oraz Dożynki Wojewódzkie – to
dwie dzierżoniowskie imprezy, na których nie zabraknie atrakcji dla
osób w każdym wieku. Zapraszamy na nie 8 i 9 września. Ich gwiaz-
dami będą zespoły, takie jak Daga Dana, InoRos oraz „Golec uOr-
kiestra”.

Tola Armańska ma 15 lat.
Swoją przygodę z sportem jeź-
dzieckim rozpoczęła w 2010 roku
w klubie LKS Stragona Strzegom.
Duży talent jeździecki sprawił, że
w ciągu zaledwie dwóch lat udało
jej się stanąć na najwyższym po-
dium Mistrzostw Polski. W Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
Tola wystartowała na Sonecie.
Sonet to siedmioletni wałach rasy
wielkopolskiej.

W pierwszej dziesiątce Mist-
rzostw Polski uplasowały się trzy
zawodniczki LKS Stragony Strze-
gom. Barwy strzegomskiego klu-
bu obok Toli Armańskiej repre-
zentowały: Nela Tomaszewicz 
(7 miejsce) oraz Paulina Góra 
(9 miejsce).

Dzięki tak dobrym lokatom
swoich zawodniczek klub LKS
Stragony Strzegom zajął trzecie
miejsce w Polsce w szkoleniu
dzieci i młodzieży.

Ogólnopolska Olimpiada Młod-
zieży została rozegrana w minio-
ny weekend w Małopolsce.

źródło: u.m.strzegom

SSttrrzzeeggoomm

Złoty medal Mistrzostw Polski dla Stragony
Zawodniczka LKS Stragony Strzegom - Tola Armańska – wygrała
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, zdobywając tym samym
złoty medal oraz tytuł Mistrzyni Polski we wszechstronnym kon-
kursie konia wierzchowego w kategorii wiekowej - junior
młodszy.

R E K L A M A

TRIO DAGADANA
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We Wrocławiu grupa
Queen z młodym woka-
listą Adamem Lamber-
tem dwugodzinnym show
pokazała, że gigantów
rocka czas się nie ima.
Choć koncert Queen na
wrocławskim stadionie to
już historia, pamięć o nim
żyje. Legendarmi muzycy
nie pozwolili nam za-
pomnieć o tym koncercie.
Klasyki rocka po latach,
wielki show zespołu
Queen i Adama Lamber-
ta, wspaniała publiczno-
ść i niezapomniane
wrażenia – tak można
podsumować koncert le-
gendy rocka na Stadionie
Miejskim we Wrocławiu. 

Od pierwszej do ostat-
niej minuty koncertu
publiczność wprost
wrzała od nadmiaru emo-
cji. Ten Spirit of Queen,
profesjonalizm i młod-
zieńcza energia muzyków
oraz aplauz tysięcy wi-
dzów sprawił, że od po-
czątku do końca był to
niesamowity wieczór,
pełen magii. 

Ogromny las rąk, za-
palniczki w górze, a nie-
śmiertelne teksty piose-
nek razem z muzykami
śpiewali fani grupy

Queen. Tysiące z nich
przebyło daleką drogę,
aby obejrzeć sobotni
spektakl artystów na
wrocławskim Stadionie
Miejskim. Przyjechali nie
tylko fani z odległych re-
jonów Polski, ale też ich
wierni sympatycy z Włoch,
Czech, Niemiec, Austrii,
Słowacji, a nawet Szwaj-
carii. To było spełnienie
marzeń. Wcześniej tylko
widzieliśmy podobne wi-
dowiska rockowe z ich
udziałem - Live in Rio,
Wembley, Montreal. Teraz
razem z muzykami śpie-
waliśmy piosenki naszego
życia rozpisane na tysiące
gardeł!!! 

Zgromadzenie blisko
30 tysięcy fanów brytyj-
skiej grupy na Stadionie

Miejskim we Wrocławiu
zaiskrzyło nieprawdopo-
dobną energią. 

Już od koncertowego
intro - 'Flash Gordon'
publiczność szalała z ra-
dości. Kiedy na początek
Adam Lambert zaśpiewał
sztandarowe utwory
Freddiego, śpiewane częs-
to na największych sta-
dionach – 'Seven Seas Of
Rhye', 'Keep Yourself Ali-
ve' oraz szybką wersję
'We Will Rock You' pub-
liczność błyskawicznie
złapała 'feeling'. Muzycy
Queen to przecież autorzy
największych przebojów,
przez dekady udowodnili,
że rock może być wyrafi-
nowaną i piękną sztuką.

źródło: www.wroclaw.pl

A Kind Of Magic. Po koncercie Queen
R E K L A M A
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Na specjalnie przygotowanej platformie
Duch Gór wjechał do Karpacza.  Na-
stępnie na ulicy Mickiewicza przy Kar-
konoskich Tajemnicach przez prawie
dwie godziny trwał skomplikowany pro-
ces montaż największej w Karkonoszach
figury władcy tych gór. Wielotonowy dź-
wig uniósł metalową postać na następnie
osadził ją tuż przy wejściu do nowopow-
stającej atrakcji Karpacza. Już w drugiej
połowie sierpnia, przy zrewitalizowanym
parku będzie można wieczorem zobaczyć
ożywionego światłem, dźwiękiem i efek-
tami specjalnymi Ducha Gór oraz zapo-

znać z legendami i podaniami związany-
mi z tą postacią. 

źródło: karpacz.pl

RReeggiioonn

Duch Gór zawitał na stałe do Karpacza

W połowie lipca zostanie otwarta 
w Karpaczu nowa atrakcja dla dzieci i nie
tylko. Park Bajek, bo tak się nazywa to
przedsięwzięcie braci Stanek z Karpacza,
jest pomysłem na miłe spędzenie czasu
na świeżym powietrzu dla rodzin z dzie-
ćmi. Park Bajek będzie formą nie tylko
rozrywki, ale również będzie pełnił rolę
edukacyjną dla najmłodszych. W

parku będzie można przejść się ścieżką
w lesie, gdzie podczas spaceru dzieci zo-
baczą osiem bajek braci Grimm, takich
jak: Czerwony Kapturek, Kopciuszek,czy
Talary z Gwiazd. Oprócz tego będą gry
wodne dla dzieci, tor pontonowy,

oraz duży, ciekawy plac zabaw. Na

przyszły rok planowane jest rozszerzenie
bajkowego parku o bajki regionalne, 
z Karkonoszy. Park Bajek to atrakcja dla
mieszkańców Karpacza, okolic, oraz
przybyłych gości. Jest to idealny pomysł

na zagospodarowanie letniego czasu
dla dzieci.

źródło: karpacz.pl

RReeggiioonn

Park Bajek


