POLSKA

EUROPA

Plan prezentacji

1. Strategia rozwoju ESZiP
2. Sprawozdanie z przeprowadzonych działań
3. Ramowy plan działań na 2016 rok
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1.1

Idea

Stworzenie paneuropejskiego szlaku pokazującego najciekawsze
obiekty władzy świeckiej – zamki i pałace. Obiekty połączone
będą polityką informacyjną (SIW, ulotki, tablice informacyjne
i drogowe), wspólną polityką lojalnościową (system rabatowy),
gwarancją oferty turystycznej na najwyższym poziomie oraz
centralnie prowadzoną polityką PR i reklamową.
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EUROPA

1.2

Cel

– zbudowanie i wypromowanie ESZiP jako uznanego europejskiego
produktu turystycznego (na równi z szlakiem św Jakuba)
– wpis na listę szlaków kulturowych Rady Europy
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1.3

EUROPA

Sposób realizacji celu
Działania zewnętrzne (środki partnerów instytucjonalnych, z dotacji, unijne itd): targi PR,
oznakowanie zewnętrzne, informacja turystyczna, wystawy,
eventy, study tour, reklama, współpraca z zagranicznymi
ośrodkami POT, ambasadami, dystrybucja materiałów
przez własną i współpracującą sieć
(14 punktów), imprezy
plenerowe i targowe

DOT
POT
ROT
inni
partn
erzy
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1.3

EUROPA

Sposób realizacji celu
Działania wewnętrzne (koordynacja DOT, środki partnerów):
SIW, ulotki w wielu językach, tablice wewnętrzne, system
rabatowy, tablice zewnętrzne

= efekt skali
30 000
szt.

55 000
szt.

200 000
szt.

125 000
szt.

25 000
szt.

80 000
szt.

40 000
szt.

8 000 000 szt.
(wartość umowna)

x/n + x/n + x/n ... + x/n + x/n ... + x/n + x/n
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wartość działań: x

1.3

EUROPA

Sposób realizacji celu
Działania zewnętrzne + Działania wewnętrzne = Synergia
adresowane do liderów opinii,

oddziaływanie

liderzy

zagranicznych turystów,

na zainteresowanych

ościennych województw

oraz przypadkowych

zainteresowani

i reszty Polski ale także

przejeżdżających

Dolnoślązaków

wartość działań: 5-20x			

odwiedzający
lojalni
ambasadorzy marki

wartość działań: x

Mimo relatywnie sporych różnic w wydatkowanych środków należy obie formy
traktować równoważnie i rozwój ilościowy ESZiP traktować strategicznie
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1.4

EUROPA

Swoboda działania w ramach jedności
Działania w obrębie jednostek administracyjnych
na dowolnym poziomie przez różne podmioty.
grupy województw

województwa

POMORZE

MAZOWSZE

ŚLĄSK

MAŁOPOLSKA
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1.4

EUROPA

Swoboda działania w ramach jedności
Działania w obrębie jednostek administracyjnych
na dowolnym poziomie przez różne podmioty.

krajów

euroregionów

EUROREGION NYSA

POLSKA
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1.4

Swoboda działania w ramach jedności
Możliwość działania w obrębie dowolnych ideii:

– np zamki piastowskie

– dziedzictwo kulinarne

– dolina pałaców i ogrodów

ZAMKI PIASTOWSKIE

DZIEDZICTWO KULINARNE
Europejski Szlak Zamków i Pałaców

DOLINA PAŁACÓW I OGRODÓW
Europejski Szlak Zamków i Pałaców
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1.5

Realizacja celu w czasie
faza 1 – początkowa do 25.06.2015
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EUROPA

1.5

EUROPA

Realizacja celu w czasie
faza 2 – pożądany kierunek rozwoju – 2016-2017 rok

Opolskie

Niemcy (Saksonia)

Śląsk

Czechy

Słowacja
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1.5

EUROPA

Realizacja celu w czasie
EUROPE

EUROPA

EVROPA

faza 3 – rozwój ilościowy

POLSKA
DEUTSCHLAND
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1.6

Charakterystyka pożądanych partnerów

– obiekty leżące na szczególnie interesującym nas obszarze
– bedące „magnesami” turystycznymi
– uzupełniającymi ESZiP poprzez wyjątkowe, niespotykane gdzie
indziej cechy i ofertę
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1.7

Obowiązki i przywileje nowych członków
– uzyskanie od DOT licencji na przynależność do ESZiP wraz z licencją
na użytkowanie SIW w czasie przynależności do ESZiP
(licencja ta w określonych warunkach może być cofnięta)
– prowadzenie działań wewnętrznych na rzecz szlaku i jego partnerów
na terenie swojego obiektu
– możliwość kolportażu swoich materiałów w obrębie całego szlaku
– uczestnictwo w działaniach zewnetrznych prowadzonych przez DOT
i jego partnerów (np POT)
– umieszczenie tablicy informacyjnej ESZiP
– wpłata ustalonej kwoty przeznaczonej na wspólne działana
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1.8

Procedura przyjęcia nowych członków

– zgłoszenie akcesu
– wizyta Komisji Kwalifikacyjnej ESZiP
– uzyskanie rekomendacji KK ESZiP
– w przypadku obiektów położonych na Dolnym Śląsku obowiązkowe
jest członkostwo w DOT
– podpisanie stosownych dokumentów
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1.9

EUROPA

Ramy organizacyjne ESZiP
Zasady uczestnictwa w ESZiP regulują dwa dokumenty – porozumienie i regulamin.
W dokumentach tych została zapisana wiodąca rola DOT w tym projekcie oraz obowiązki
i przywileje członków.
Każdy członek szlaku ma wgląd w prowadzone działania wewnętrzne oraz możliwość kontroli
wydatkowanych własnych środków oraz zaproszony jest do kreowania działań w obszarze
zewnętrznym.
Wszelkie inicjatywy i pomysły są mile widziane i zostaną przedyskutowane. Z założenia
to inicjatywa o dużej otwartości, tak skonstruowana aby każdy mógł zaangażować się
w chcianymn wymiarze. Niezbedne jest spełnienie wspólnie zakreślonego minimum działań
i przeznaczenia niezbędnych środków.
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1.10

Zadania Komisji Kwalifikacyjnej
– wskazywanie pożądanych obiektów i ewentualna inicjatywa
w zakresie ich pozyskania
– sprawdzenie jakości oferty turystycznej aplikujących
poprzez wizytację
– rekomendacja zweryfikowanych kandydatur
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1.11

EUROPA

Zadania Zarządu Szlaku
– nadzór nad działaniami wewnętrznymi
– udział w realizacji zadań zewnętrznych
– kontrola wydawania budżetu składkowego w sensie merytorycznym
– rekomendacja do cofnięcia członkostwa (w oparciu o stosowne podstawy)
– rozwiązywanie pojawiających się problemów
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1.12

EUROPA

Budżet „składkowy”
– to możliwość prowadzenia zaplanowanych działań
– uniknięcie niebezpieczeństw związanych z nieregulowaniem
(nieterminowym regulowaniem) płatności już bardzo uciążliwych
– technicznie środki wpłynęłyby na konto DOT jako darowizna nadzór
nad środkami miałby zarząd ESZiP
– brak wpłaty oznaczałby wykluczenie partnera ze wspólnych działań
(do przedyskutowania czy jest to jednoznaczne z rezygnacją z członkostwa)
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2.1

Podsumowanie pierwszego etapu działalności
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2.2

Źródło ideii ESZiP

Projekt Certess
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2.3

EUROPA

Opracowanie i wdrożenie SIW
Koncepcja SIW

Europejski Szlak Zamków i Pałaców

Koncepcja SIW

Europejski Szlak Zamków i Pałaców

Nasze logo – elementy składowe

Nasze logo – czcionki

D O LNY ŚL ĄSK
godło

Koncepcja SIW

Europejski Szlak Zamków i Pałaców

Nasze logo – wersje: monochromatyczna i achromatyczne

Czcionka tytułowa – OzHandicraft

belka nazwy
D OL N Y Ś L ĄS K

Czcionka do tekstów – GeoSlab703Md

Europejski Szlak Zamków i Pałaców

Genisciis acestio. Et lab ipicit dolut aut alitaqui offici doluptur
magnis qui re, ulpa ipiduciis et la solo cus, ipic toreperum eatem
accum ea volorro restio blaceptatum et illam facest, sitatis maio
dolupta tiaturibus ut occaborror aliqui re nobis ea quatentius
quaepudae voluptu sdaectur repersperum laccuptatur, sequi
berrum volore, quam que nonsed eos es dio etus, suntur reptas
nist, iure pella di sa vellupt atioratatem nimpore, ut assi dolore
natur millautas voluptas utem sim quatqua tuscideles min rem.

Europejski Szlak Zamków i Pałaców

D OLN Y Ś L Ą S K
Europejski Szlak Zamków i Pałaców

belka szlaku
5
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Koncepcja SIW

Europejski Szlak Zamków i Pałaców

Nasze logo – na fotografiach

D O L N Y Ś L ĄS K
Europejski Szlak Zamków i Pałaców

DOLNY ŚL ĄSK

D O L NY ŚL ĄSK

Europejski Szlak Zamków i Pałaców

Europejski Szlak Zamków i Pałaców

Koncepcja SIW

Europejski Szlak Zamków i Pałaców

DOL N Y Ś L Ą S K
Europejski Szlak Zamków i Pałaców

DO L N Y Ś L Ą S K

DO L N Y Ś L Ą S K

DO L N Y Ś L Ą S K

DO L N Y Ś L Ą S K

Europejski Szlak Zamków i Pałaców
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Koncepcja SIW

Europejski Szlak Zamków i Pałaców

Nasze logo – wersja achromatyczna druga na jednolite tła

DOL N Y Ś L Ą S K

D O L NY ŚL ĄSK
Europejski Szlak Zamków i Pałaców
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Nasze logo – elementy składowe
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2.4

EUROPA

Działania wewnętrzne
– materiały informacyjne w 5 wersjach językowych
– tablice informacyjne
– pogłębienie kontaktów personalnych
wśród członków założycieli
– karta rabatowa – w trakcie realizacji

PO LS KA
w w w. s z l a k z a m k o w i p a l a c o w. e u

www.szlakzamkowipalacow.eu
www.zamek-bolkow.info.pl
www.chojnik.pl
www.zamekczocha.com
www.grodziec.com
www.palacmarianny.com.pl
www.kliczkow.com.pl
www.ksiaz.walbrzych.pl
www.zamek.wroclaw.pl
www.palac-lomnica.pl
www.zamekmiedzylesie.pl
www.palacstaniszow.pl
www.zamektopacz.pl

50 000 szt.

10 000 szt.

5 000 szt.

10 000 szt.

3 000 szt.

24

2.4

Działania wewnętrzne

Podstawowe materiały informacyjne wydane w wielu językach.
Obecnie 8 stron DL – w przyszłości książeczka DL
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2.4

EUROPA

Działania wewnętrzne
Tablica informacyjna 200 x 150 cm pokazująca najbliższe obiekty
i schemat całego szlaku

www.szlakzamkowipalacow.eu
www.zamek-bolkow.info.pl
www.chojnik.pl
www.zamekczocha.com
www.grodziec.com
www.palacmarianny.com.pl
www.kliczkow.com.pl
www.ksiaz.walbrzych.pl
www.zamek.wroclaw.pl
www.palac-lomnica.pl
www.zamekmiedzylesie.pl
www.palacstaniszow.pl
www.zamektopacz.pl
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2.4

EUROPA

Działania wewnętrzne
Karta rabatowa sprzedawana w obiektach ESZiP.
Oferuje system korzyści dla posiadacza

Zgorzelec

Legnica

KLICZKÓW

LEŚNICA

Wrocław

ALEXANDRÓW

ZAMEK TOPACZ

GRODZIEC
CZOCHA
BOLKÓW

POLSKA

CHOJNIK

KSIĄŻ
S TA N I S Z Ó W

ŁOMNICA

Wałbrzych

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

w w w. s z l a k z a m k o w i p a l a c o w. e u

www.szlakzamkowipalacow.eu
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MIĘDZYLESIE

2.5

Działania zewnętrzne DOT
Wystawa inauguracyjna – lotnisko Wrocław październik 2014 roku

28

EUROPA

2.6

EUROPA

Działania zewnętrzne DOT
Katalog z wystawy – 44 strony
Klin i głód
To jeden z najstarszych piastowskich zamków, pochodzi
najprawdopodobniej z 1277 r. Początkowo, przez ponad 100
lat, pozostawał we władaniu kolejnych książąt piastowskich,
pełniąc odpowiedzialną funkcję skarbca, by � podobnie
jak inne � trafić w ręce króla czeskiego. Dalsze losy zamku
były skomplikowane a kolejni właściciele zmieniali się, co
kilkadziesiąt lat. Na początku XIX w. obiekt popadł w ruinę
i mimo pomysłów na jego ożywienie pozostał nią do dzisiaj.
Bardzo ciekawa i charakterystyczna jest monumentalna (25 m)
wieża zamkowa górująca nad okolicą. Zbudowano ją na
planie koła, ale w kierunku południowozachodnim nadano
kształt klina (tzw. dziób). Miał on chronić budowlę przed
ostrzałem artyleryjskim powodując ześlizgiwanie kul a jedno
cześnie wzmacniając ściany. Drugą funkcją wieży był głęboki
loch głodowy, do którego wrzucano skazańców, pozosta
wiając ich swojemu losowi. Zwykle przeżywali oni około
tygodnia, choć zdarzało się, że zlizując wodę z murów,
udawało się im utrzymać przy życiu znacznie dłużej.
Obecnie wieża jest wspaniałym “obowiązkowym” punktem
widokowym na okolicę. W zamku (w Domu Niewiast) mieści
się stała ekspozycja muzealna.

Wedge and hunger

Pierwszy obiekt turystyczny w Europie

This is one of the oldest castles of the Piast dynasty, is dated
from 1277. Over the first 100 years, the palace remained in
the possession of another Piast princes (acting as treasury
function responsible), to like the other, ended up with the
king of Czech Republic. The further fate of the castle was
complicated and subsequent owners varied each several
dozen. At the beginning of the nineteenth century building
fell into disrepair and in spite of his ideas for its recovery
remained to this day. Very interesting and characteristic is
a monumental (25 m) tower castle hulking over the area.
It was built on a circular plan, but from the southwest were
shaped wedge (the bow). The tower had to protect the
building against artillery fire bullets causing slippage while
strengthening the wall. The second function of the tower was
deep hunger sows, which convicts were thrown, leaving
them to their fate. Usually, they lived for about a week but it
happened that licking the water from the walls, they were
able to keep alive much longer. Currently, the tower is
a great “mandatory” vantage point of the surrounding
countryside. The castle (in the House of Women) there is
a permanent museum exhibition.

Pierwsze wzmianki o obronnym grodzie Bobrzan w tym
miejscu pochodzą z XII w. Później kolejni książęta piastowscy
rozbudowywali powstały tutaj zamek. Obecny układ prze
strzenny powstał w 1470 r. dzięki Księciu Legnickiemu
Fryderykowi I. Po dalszej rozbudowie Grodziec stał się
jedną z piękniejszych rezydencji na Śląsku. Ten okres
świetności skończył się podczas wojny trzydziestoletniej,
kiedy to zamek spalono. Przez kolejne 150 lat poza zmianami
właścicieli niewiele się tu działo. W 1800 r., po zabezpieczeniu
części ruin, odbudowie części głównej, stał się pierwszym
w Europie miejscem specjalnie przygotowanym dla turystów.

The first tourist destination in Europe
100 lat później zamek zostaje poddany gruntownej prze
budowie, która wreszcie przywraca mu dawną świetność.
Zrekonstruowany został zamek wraz z wieżami i murami
obronnymi. Po odbudowie w zamku powstało muzeum,
a zamek udostępniono zwiedzającym. Otwarcia muzeum
dokonał 9 czerwca 1908 roku cesarz Wilhelm II. Na zamku
powstaje muzeum sztuki gotyku i renesansu Śląska, hotel
i restauracja. Budowla w 1945 roku zostaje spalona przez
Rosjan. W latach 60. XX wieku obiekt zostaje częściowo
odbudowany.

The first mention of defense burgh Bobrzan at this point
comes from the twelfth century. Later Piast dukes gradually
expanded the castle built here. The spatial arrangement
was established in 1470 thanks to the Prince of Legnica
Frederick I. After the further expansion of the Grodziec, it
became one of the most beautiful GothicRenaissance
residence in Silesia. This period of glory ended during the
30year war, when the castle was burned and destroyed.
Over the next 150 years, in addition to many owners, nothing
had changed there. In 1800, after the security part of the
ruins, rebuild and retrofit the main part, the palace became

the first in Europe specially prepared for tourists. 100 years
later, the castle is subjected to a thorough reconstruction,
which finally returns to its former glory. Reconstructed were
castle with towers and fortifications. After the reconstruction
museum was opened and the castle made available for the
tourists. Emperor Wilhelm II opened the museum on 9 June
1908 assisted by ministers and numerous court. In the castle
a there is museum of art Gothic and Renaissance Silesia,
a hotel and restaurant. Building was burned by the Russians
in 1945. In the 60s of the twentieth century, the building
is partially restored.

te of Castles

European Rou
and Palace

Doskonała zabawa

s

Dla każdego coś miłego � tak w skrócie można określić turystyczną ofertę
Zamku. Znajdziemy tutaj dzienne i nocne trasy turystyczne, pokazy walk
rycerskich i zabaw plebejskich. Można tutaj przenocować w historycznych
wnętrzach i doskonale zjeść. Warto popływać statkiem po malowniczym zalewie
Leśniańskim na Kwisie. Młodsi miłośnicy adrenaliny mogą dokonać zjazdów
na linie z wieży zamkowej a starsi pojeździć ciężarówkami po okolicy. Organizuje
się tutaj fabularyzowane gry i militarne zabawy na torze sprawnościowym,
można postrzelać z łuku, podziwiać pokazy z ogniem. Nie brakuje oczywiście
oferty muzycznej � od występów zespołów muzyki dawnej po DJów.

Wiesław Jurewicz

Great fun
Something for everyone – this is how we specify the tourist offer of the Castle.
We find there day and night hiking, knight fights and games plebeian. Here you
can spend the night in historic interiors and eat well. It is worth to take the
scenic boat trips on the lagoon Leśniański on Kwisa river. Younger fans of
adrenaline can make abseiling from the castle tower and for the older going
around by trucks. Here are organized games and military fiction fun on the
track frames, you can shoot a bow, enjoy the show with fire. Of course, no
shortage of music content – from early music ensemble performances to DJs.
10

Miłość i Ekonomia
Historia tego pałacu jest niecodzienna � to prosty skutek
infamii, jaką obłożono niderlandzką królewnę Mariannę
Orańską. Była to jedna z najniezwyklejszych kobiet XIX w.
Wpierw nieszczęśliwie zaręczona ze szwedzkim Księciem
Gustawem Wazą (do małżeństwa nie doszło z powodów
politycznych), później wydana za najmłodszego syna króla
Fryderyka Wilhelma III � nudnego, próżnego i mającego
liczne kochanki, od którego odeszła. Związała się i żyła
w otwartym związku miłosnym ze swym masztalerzem

© Wiesław Jurewicz
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Love and Economics
Johannesem van Rossumem, z którym miała syna. Jej
małżeństwo zakończyło się głośnym rozwodem w 1848 r., co
wzbudziło oburzenie dworów w Hadze i Berlinie. Zabroniono
jej kontaktów z dziećmi, a król Fryderyk Wilhelm IV zakazał
jej pobytu na terytorium Prus. W tej sytuacji w 1853 r.
Marianna przeniosła się na Dolny Śląsk, rozbudowując
posiadane dobra rodzinne i zajmując się działalnością
biznesową. Księżna Marianna wprowadziła nowe nasa
dzenia i rozwinęła gospodarkę leśną. Dzięki jej staraniom
powstała cała sieć górskich dróg, a na terenach nizinnych
założyła stawy rybne. W 1843 r. koło Stójkowa wybudowała
wysoki piec hutniczy, fryszerkę i szlifiernię a w 1864 r.,
w Stroniu Śląskim, hutę szkła. Założyła kamieniołomy
marmuru, które funkcjonują do dzisiaj, a ponadto wybu
dowała 3 nadleśnictwa i 26 leśniczówek. Na jej ziemiach
pod Śnieżnikiem założono specjalistyczną farmę krów.
W pamięci poddanych pozostała jako Dobra Pani.

History of this palace is unusual � it is simply the result of
the effect of infamy, which was covered on Princess Marianne
of the Netherlands. It was one of the most extraordinary
women in the nineteenth century. First unhappily engaged
to Swedish Prince Gustav Vasa (the marriage not reached to
for political reasons), later gave in marriage with the
youngest son of King Frederick William III � boring, empty
and having many lovers, from whom she left. Tied up and
lived in the open romantic relationship with her groom
Johannes van Rossum, with whom she had a son.
Her marriage ended in loud divorce in 1848, what
sparked outrage courts in Hague and Berlin.
She mustn’t contact with children, and King
Frederick William IV, forbaded her to stay
on the territory of Prussia. In this situation,
in 1853 Marianna moved to Lower
Silesia enlarged family possessions
and engaged into business activities.

Marianna introduced new plantings and developed forest
management. Thanks to her efforts, there was a whole
network of mountain roads, founded on lowland ponds.
In 1843, next to the Stójków village, on her behalf built
around a high furnace, metallurgical industry and grinding
facility and in 1864 in Stronie Silesian glassworks. She
founded the marble quarries that operate to this day, and
also built a 3 superintendence and 26 lodges. On its lands
under Śnieżnik peak, founded specialized farm cows.
Subjects remained in the memory as a good lady.

© Wiesław Jurewicz
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© Wiesław Jurewicz

Ale pasztet

U bram Wrocławia

24

Legnica
LEŚNICA

Wrocław

GRODZIEC

ALEXANDR ÓW

BOLKÓW

ZAMEK TOPACZ

KSIĄŻ
CHOJNIK

Originally, it was a gothic residential Tower, built ar the turn of the fourteenth
and fifteenth centuries and built onto the southern part in 1516, the western
wing in 1618. The mansion was rebuilt in the eighteenth century and restored
in the twentieth century. Built on the plan of the letter “L”. In numerous halls
survived barrel vaults and on the floor there is the fireplace from 1618. Today
the castle is still being renovated. However, the term “Topacz” should be
understood much more � is a vast area with many buildings, transformed
into a large hotel and conference complex, famous for its cuisine. There is
also a beautiful Motorization Museum, with multiple monuments, including
our home motorization. The castle is notorious for important cultural events,
including opera performances that take place here regularly. The whole is 50
hectares of beautifully landscaped recreational area with cycling and roller
routes, a pond, bays and sandy beaches, four tennis courts, canoe routes and
lighted golf driving range. Here is very calm and rural even though the object
is located right next to the busy Wroclaw.

Ale pasztet
On competition in Kliczków were invited ten professional
warehouses, identified during earlier elimination. In the
eyes of viewers over the course of 90 minutes, they have put
together two finethe first was the eponymous pate and the
second, this year, the quail. In addition to the “normal” view
� enjoying culinary artistry, it was possible to try cooked
goodies because of the mandatory six servings of four were
placed on tables for the audience. I should add that “Ale
pasztet” is an event within the framework of the of the
Culinary Cup of Poland so our champions lead the
emerging cuisine. The word “our” should be especially
emphasized since these games promote traditional cuisine
based on bush meat and treasures of Lower Silesian
Wilderness. The festival contributes to the popularization
and save unique recipes and enter the various dishes on the
list of traditional products. For lovers of sublime flavors is
the position a musthave.
© Wiesław Jurewicz
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© Wiesław Jurewicz

Wałbrzych

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

www.palacalexandrow.com.pl
www.zamekbolkow.info.pl
www.chojnik.pl
www.zamekczocha.com
www.grodziec.com
www.palacmarianny.com.pl
www.kliczkow.com.pl
www.ksiaz.walbrzych.pl
www.zamek.wroclaw.pl
www.palaclomnica.pl
www.zamekmiedzylesie.pl
www.palacstaniszow.pl
www.zamektopacz.pl

wspierają nas
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ŁOMNICA
S TA N I S Z Ó W

At the gates of Wroclaw

Local food and food products, unknown
recipes and flavors, healthy cuisine and
based on traditional recipes, with par
ticular regard to the principles of the
production of healthy food are the main
ideas of regional autonomy the cooks
of Kliczków Castle. Under the brand
name in Europe are already thousands
of producers and restaurateurs, jointly
promoting what is most valuable in the
various regions. In Kliczków we can try
up to 5 dishes highlighted and marked
with this sign. In the picture chef Tomasz
Przybyłowski presents a deer steak a la
bolete from Lower Silesian Wilderness
marinated in Slivovitz and the rosemary,
served with Silesian dumplings and
baked pear with cranberry jam.
21

KLICZKÓW

CZOCHA

The European network
of Regional Culinary

© Wiesław Jurewicz

European Route of Castles and Palaces

Zgorzelec

„Za stołem
w Kliczkowie.
W sercu Borów
Dolnośląskich”.
Książka Grze
gorza Sobela,
przedstawia
historyczną
otoczkę powsta
wania potraw,
tłumaczy, skąd
wzięły się dane
potrawy na stole
dworskim
w Kliczkowie.

20

TOPACZ

Pierwotnie była to gotycka wieża mieszkalna wzniesiona na przełomie XIV
i XV w., powiększona o część południową (około 1516), rozbudowana o skrzydło
zachodnie (około 1618). Dwór został przebudowany w XVIII w. i odrestauro
wany w XX w. Zbudowany na planie litery “L”. W licznych salach przetrwały
sklepienia kolebkowe, a na piętrze kominek z 1618 r. Obecnie zamek jest
jeszcze remontowany. Jednak pod pojęciem “Topacz” należy rozumieć znacznie
więcej � to rozległy teren z wieloma budynkami, przekształcony w duży kompleks
hotelowokonferencyjny, słynący ze znakomitej kuchni. To także piękne Muzeum
Motoryzacji z licznymi zabytkami, także naszej rodzimej motoryzacji. Zamek
głośny jest z istotnych wydarzeń kulturalnych, w tym spektakli operowych,
które systematycznie się tutaj odbywają. Całość to 50 ha pięknie utrzymanego
terenu rekreacyjnego, ze ścieżkami rowerowymi i rolkowymi, stawem z po
mostami i piaszczystą plażą, czterema kortami tenisowymi, trasami kaja
kowymi oraz oświetloną strzelnicą golfową. Jest tutaj bardzo spokojnie
i “wiejsko”, mimo że obiekt zlokalizowany jest tuż obok ruchliwego Wrocławia.

Na zawody w Kliczkowie zostało zaproszonych dziesięć za
wodowych składów, wyłonionych podczas wcześniejszych
eliminacji. Na oczach widzów w ciągu 90 minut przygotowały
one po dwa wykwintne dania � pierwszym był tytułowy
pasztet a drugim, w tym roku, przepiórka. Oprócz “zwykłego”
podglądania kunsztu kulinarnego można było zakosztować
powstałych smakołyków, gdyż z obowiązkowych sześciu
porcji cztery trafiały na stoły dla publiczności. Trzeba dodać,
że kliczkowski “Ale pasztet” to impreza w ramach Kulinarnego
Pucharu Polski. Wyłania czołówkę mistrzów naszej kuchni.
Słowo “nasza” należy specjalnie podkreślić, gdyż te zawody
promują tradycyjną kuchnię opartą na dziczyźnie oraz
skarbach runa leśnego Borów Dolnośląskich. Festiwal walnie
przyczynia się do popularyzacji i ocalenia unikatowych
receptur oraz wpisania wybornych potraw na listę produktów
tradycyjnych. Dla miłośników wysublimowanych smaków
to pozycja obowiązkowa.

Lokalne potrawy i produkty żywnoś
ciowe, nieznane przepisy i smaki, kuch
nia zdrowa i oparta na tradycyjnych
przepisach, ze szczególnym uwzględ
nieniem zasad produkowania zdrowej
żywności � to główne idee przyświe
cające tej inicjatywie. Pod tą marką
w Europie działają już tysiące produ
centów i restauratorów, wspólnie pro
pagując to, co jest najcenniejsze w posz
czególnych regionach. Na Zamku
w Kliczkowie możemy spróbować aż 5
potraw wyróżnionych i oznaczonych
tym znakiem. Na zdjęciu szef kuchni
Tomasz Przybyłowski prezentuje stek
z jelenia a la borowiak z Borów Dolno
śląskich, marynowany w śliwowicy
i rozmarynie, podany z kluseczkami
śląskimi i pieczonymi gruszkami, z kon
fiturą żurawinową.
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Kłodzko

MIĘDZYLESIE

2.7

Piknik nad Odrą Szczecin maj 2015 roku
Prezentacja dla mediów, decydentów i przewodników

30

EUROPA

2.8

Działania zewnętrzne DOT
Akcja PR – Motocyklem po Szlaku Zamków i Pałaców

31

EUROPA

2.8

Działania zewnętrzne DOT
Media tradycyjne: Polska Gazeta Wrocławska Wokół Wrocławia,
Radio RAM Wrocław, PR Wrocław
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EUROPA

2.8

Działania zewnętrzne DOT
Media tradycyjne: nakład 46 000, wartość 7000 zł
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EUROPA

2.8

EUROPA

Działania zewnętrzne DOT
Media społecznościowe: regionfakty.pl, wiadomosci.swidnickie.pl,
samorzad.pap.pl, swidniczka.com, facebook.com, twitter.com, www.swiatmotocykli.pl,
www.dolnyslask.info.pl, dolny-slask24h.pl, pap.pl, gazeta.pl.
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2.8

Działania zewnętrzne DOT
Media społecznościowe: 34 052 odsłon, wartość 6000 zł.
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EUROPA

2.9

EUROPA

Działania zewnętrzne partnerów DOT i DOT
Uzdrowiskowy (k)raj

PK Sudetów
Wałbrzyskich

WYPOCZYWAJ NA POŁUDNIU
GAZETA TURYSTYCZNA / NR 1 / 2015

Obecność w gazecie
turystycznej DAWG:
nakład 200 000 szt.,
kolportaż bezpośredni,
gazeta bezpłatna.

Fot. Wiesław Jurewicz

Zaledwie 30 miejscowości w Polsce może poszczycić się w nazwie członem “Zdrój”. Aż 1/4 z nich leży
na niewielkim wycinku Dolnego Śląska. W tej publikacji oprowadzimy Państwa po miejscach, które
posiadają lecznicze wody o unikatowym składzie, spełniają surowe kryteria uzdrowiskowe i są rajem
dla kuracjuszy oraz turystów.

PARKI KRAJOBRAZOWE
PARK NARODOWY
UZDROWISKA
TURYSTYKA AKTYWNA
CIEKAWE OBIEKTY

Bardo – spływ pontonowy

Góra Dzikowiec

Lasy, góry, piękne widoki i niezbyt ruchliwe trakty to najkrótsza recepta na wspaniały wypoczynku na rowerze. Do tego
należałoby dodać dobrze oznakowane trasy ułożone w logiczne
pętle, wyznaczone singletracki
czy trasy DH.
I ten warunek możemy uznać za spełniony
– olbrzymi potencjał znajdziemy dosłownie
w całym regionie. Miłośnicy rowerów mają
tu absolutnie fantastyczne trasy, często nieznane i niezjeżdżone. W wielu miejscach
oznakowano interesujące pętle rowerowe

Fot. Wiesław Jurewicz

Bardo

Fot. Wiesław Jurewicz

Nysa Kłodzka to piękna górska rzeka.
Szczególnie efektowny jest jej odcinek
za Kłodzkiem, gdzie zaczyna malowniczo
meandrować. Tam też wsiada się do pontonu
i w ciągu 3 godzin pokonuje 15 km wodnego
szlaku. Piękne widoki i kontakt ze zwierzętami zapierają dech w piersiach podczas rejsu.
Najbardziej efektowny końcowy meander
czeka nas w okolicach Barda, gdzie woda
pokonuje pasmo Gór Bardzkich zdecydowanie wcinając się w strome zbocza. W ten
sposób powracamy do punktu startu bogatsi
o niepowtarzalne przeżycia.

Pod ziemią

Wyciąg na Górę Dzikowiec

Kopalnie jak się patrzy

Dolny Śląsk to jeden z najciekawszych geologicznie obszarów Polski. Występują tutaj
rzadkie skały i minerały, kamienie szlachetne,
rudy metali, surowce energetyczne, a także
zasoby cennych wód podziemnych. Ślady
po dawnych górnikach można znaleźć dosłownie wszędzie. Zarośnięte wyrobiska, ka-

Fot. Wiesław Jurewicz

Książ(ęcy) przepych

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”, tak można pomyśleć
o wakacyjnych wyborach wielu z nas. Tysiące pokonanych
kilometrów, dni spędzone w podróży… A może nie trzeba
szukać wypoczynku tak daleko? Południe Dolnego Śląska,
szczególnie Ziemia Kłodzka i Wałbrzyska, to miejsca, o których warto pamiętać, planując swój urlop. Każdy znajdzie tu
dla siebie coś wartościowego i atrakcyjnego.
Amatorzy pieszych wędrówek mogą wybrać się na szlaki
Gór Sowich i Stołowych. Miłośnicy przyrody mają do wyboru malownicze trasy położone na terenie czterech parków
krajobrazowych i parku narodowego z czarującymi widokami i bogatą roślinnością. Dzięki dobrze rozbudowanej
sieci tras i ścieżek o różnych stopniach trudności okolice
Kłodzka i Wałbrzycha są również doskonałą bazą wypadową
dla rowerzystów.
Nasz region to także gratka dla tych, którzy chcą zadbać
o zdrowie i urodę. Bogata oferta wypoczynkowa ze specjali-

NAJWIĘKSZE
ATRAKCJE
TURYSTYCZNE
REGIONU

Złoty Stok – kopalnia

mieniołomy czy zapomniane szyby, zaznaczone są na starych mapach i eksplorowane
przez pasjonatów. Na szczęście dwa obiekty,
o wyjątkowych wprost walorach, dostępne
są dla wszystkich. To kopalnie złota i arsenu
w Złotym Stoku oraz węgla kamiennego
w Nowej Rudzie. Obydwie trasy turystyczne
oferują niezwykłe atrakcje: pierwsza podziemny spływ łodzią i możliwość zobaczenia
podziemnego wodospadu, w drugiej możemy
przejechać się podziemną kolejką (jedyne
takie miejsce w Polsce).

Pierwsza „mineralna niegazowana”

Zalety zdrowotne okolic Wałbrzycha zostały
dostrzeżone już przed wiekami. Szczawno-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Sokołowsko i nieco
odleglejszy Rościszów to najważniejsze
historyczne miejscowości uzdrowiskowe
w tej części regionu. To tutaj w 1697 roku

Dom Zdrojowy – Polanica–Zdrój

zaczęto sprzedawać butelkowaną wodę mineralną ze Zdroju Karoliny, a prozdrowotne
zalety tych okolic dostrzegli w XVIII i XIX
wieku arystokraci i możnowładcy, wykupując parcele i inwestując w nieruchomości.

Fot. Wiesław Jurewicz

Mam nadzieję, że kompendium, które macie Państwo przed
sobą, zachęci Was do wypoczynku w naszym regionie i powrotu przy każdej możliwej okazji. Wspólnie odkrywajmy
Dolny Śląsk!
Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Park Szwedzki – Szczawno–Zdrój

Fot. Wiesław Jurewicz

Wtedy też nastąpił rozwój regionu, szczególnie najstarszego i najbardziej znanego
kurortu Szczawna-Zdrój. Przełomowym
momentem w historii miasta był rok 1815.
Jan Henryk VI Hochberg – ród z pobliskiego
zamku Książ, właściciele Szczawna – postanowił wtedy stworzyć uzdrowisko na europejskim poziomie, i szybko zaczęli tutaj trafiać najznakomitsi goście. Uzdrowiskowy
rozwój Jedliny-Zdrój zaczął się w 1723 roku,
znacznie przyspieszając w kolejnym stuleciu,
kiedy stworzono wspaniały zespół parkowy.
Sprowadzono liczne egzotyczne gatunki roślin dzięki czemu jedliński park można
uznać za prekursora współczesnych ogrodów botanicznych. Z kolei w niedalekim
Sokołowsku, z inicjatywy wspomnianych
już Hochbergów, w 1855 roku powstało
pierwsze na świecie sanatorium dla gruźlików. Przepięknie położona, z dala od ruchliwych dróg i troszkę zapomniana miejscowość, do dziś oferuje spokój nieosiągalny
w innych miejscach. Troszkę podupadłe
Sokołowsko stopniowo odzyskuje dawną
świetność i status uzdrowiska.

Fot. Wiesław Jurewicz

Wieża widokowa – Góra Dzikowiec

PK Gór Sowich
Góry lesiste, ze stromymi dolinami i pięknymi
punktami widokowymi są charakterystyczne
dla Parku Krajobrazowego Gór Sowich.
Utworzono go w 1991 roku w najstarszej
i jednocześnie najbardziej efektownej część
Sudetów. To znakomite miejsce do turystyki
pieszej, rowerowej i narciarskiej. Obowiązkowym celem wycieczek jest najwyższy
szczyt Wielka Sowa, z imponującą kamienną
wieżą widokową. Koniecznie trzeba odwiedzić też pochodzący z XIV wieku zamek
Grodno, leżący na szczycie góry Choina,
w utworzonym tam rezerwacie. W zimie
można uprawiać tutaj narciarstwo biegowe
i zjazdowe. Miłośnicy plażowania i turystyki
wodnej mają do dyspozycji malowniczo położone jezioro Bystrzyckie. Na obszarze Gór
Sowich zlokalizowane są dwa absolutnie
unikatowe w skali światowej zabytki techniki
inżynierii wojskowej – Twierdza Srebrnogórska i podziemny kompleks „Olbrzym”.

Fot. Wiesław Jurewicz

Na ich podstawie można prześledzić jak zmieniała się inżynierska technika wojskowa w odpowiedzi na rozwój sił ofensywnych. Wpierw,
coraz potężniejsza artyleria zmusiła umocnienia do „nakrycia się” wielometrowymi
warstwami ziemi, a powstanie lotnictwa
bombowego zgoła „wpędziło” je pod ziemię.
Stopniowo więc umocnienia coraz mniej
wystają nad otaczający je teren. Z tego
punktu widzenia najstarsza jest więc Twierdza Srebrnogórska – gigantyczny kompleks
z największym w Europie donżonem (za-

mieszkana wieża obronna), basteją o średnicy
60 metrów, kilkunastoma fortami i bastionami. W tysiącu wybudowanych pomieszczeń
żyło blisko 4000 żołnierzy, hodowano zwierzęta i trzymano zapasy żywności i amunicji.
Równie imponująca jest Twierdza Kłodzka.
Obiekt ten gruntownie przebudowano i zmodernizowano w połowie XVIII wieku, i w takim
kształcie możemy go oglądać. Trasa turystyczna
obejmuje niewielką część fortyfikacji, ale i tak
jej pokonanie zajmuje 2,5 godziny. Clou
programu to wycieczka niezwykłymi korytarzami kontrminerskimi. W rozległym labiryncie ciasnych przejść, na wszystkich czeka
dreszczyk emocji. Po pokonaniu katakumb
twierdzy Kłodzkiej, czas na podziemny kompleks “Olbrzym” w górach Sowich. Budowę
tego olbrzymiego zespołu podziemnych sztolni
zaczęto w wielu punktach. Chcąc go zwiedzić
w całości, trzeba udać się do kilku odległych
miejscowości. Szczególnie polecamy podziemia na górze Włodarz, w Osówce i Rzeczce.

Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim

farmę krów. Najbardziej efektowną pozostałością po królewnie jest jednak pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Budowę tego potężnego
obiektu rozpoczęto w 1838 roku, a ukończono
w 34 latach. Pałac posiada cztery górujące
nad okolicą 34-metrowe wieże. Został zbudowany na planie prostokąta o wymiarach
75x48 metry i otoczony ponad 400-metro-

z oświetleniem gazowym i największymi
fontannami na świecie. Potworzono piękne
tarasy, oczka wodne, pergole, romantyczne
groty oraz mauzoleum. Lata powojenne
przyniosły upadek obiektu. Rozgrabiony,
traktowany jako źródło surowców popadł
w ruinę i stał się symbolem upadku. Od momentu odzyskania pałacu przez gminę
w 2012 roku, obiekt powraca do świetności.

Wielka Sowa

Fot. Wiesław Jurewicz

Kompleks “Olbrzym” – góra Włodarz

Fot. Wiesław Jurewicz

Fot. Wiesław Jurewicz

z wieży zamkowej i chwilą zadumy nad epizodem z II wojny światowej, polecamy potraktować wizytę na zamku jako okazję poznania bliższych i dalszych okolic. Czekają
tu grobowce, wspaniałe punkty widokowe,
palmiarnia i ruiny Starego Książa. Możemy
przejść do jeziorka śladami księżnej Daisy.
Na bardziej wytrawnych piechurów i miło-

śników przebywania na świeżym powietrzu
czeka ścieżka „Śladami Hochbergów”.
Trzeba wspomnieć jeszcze o słynnej tutejszej stadninie koni, którą nie tylko można
zwiedzać, ale też skorzystać z szkolenia jeździeckiego czy bryczek.

„Średniowiecze. Z grupą przyjaciół wracacie
z zajazdu, śmiejąc się przechodzicie ulicami
Międzylesia. Nagle podchodzi do Was kilku
strażników i pod zarzutami zdrady, aresztują
Was. Trafiacie do celi w Czarnej Wieży i czekacie na egzekucję. Macie tylko godzinę, aby
znaleźć klucz do drzwi, przekonać strażnika
o swojej niewinności, udowadniając swoją
tożsamość… oraz bezpiecznie wydostać się
z Zamku”! To scenariusz gry jaką można rozegrać w 700-letnim Zamku w Międzylesiu.

Twierdza Srebrnogórska

Fot. Wiesław Jurewicz

To drugi co do wielkości PK Dolnego Śląska.
Obejmuje większą część Sudetów Wschodnich: Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Góry
Złote. To doskonały obszar dla turystyki
pieszej i rowerowej, a zimie dla narciarzy
biegowych i zjazdowych. Wielką atrakcją
Fot. Wiesław Jurewicz

Małpolud – Szczeliniec Wielki

jest najwyższy szczyt – Śnieżnik – z rezerwatem przyrody oraz klimatycznymi torfowiskami. Równie ważnym punktem jest
Czarna Góra, zimą stanowiąca kurort narciarski, a latem mekkę downhillowego zjazdu
rowerowego. Obowiązkowe są także odwiedziny sudeckiej Jaskini Niedźwiedziej, największej i najpiękniejszej w Polsce ze względu
na wspaniałe formy naciekowe. Znacznie
bardziej kameralne są Góry Bialskie z pięknymi pętlami rowerowymi (w zimie biegowymi) i Góry Złote. W ich obrębie położony
jest Lądek-Zdrój, jeden z najbardziej znanych kurortów wypoczynkowo-uzdrowiskowych oraz Złoty Stok, z udostępnioną dla
turystów historyczną kopalnią złota i arsenu.

Wyjątkowe uzdrowiska w zacisznych i malowniczych dolinach
Lądek-Zdrój i Długopole-Zdrój to sanatoria tworzące kompleks pod nazwą Uzdrowisko LądekDługopole S.A. Kurorty różnicuje historia, mikroklimat, zasoby wód termalnych i gazów oraz
profile lecznicze. Lądek-Zdrój położone jest w południowo-wschodniej części Ziemi Kłodzkiej,
u stóp Gór Złotych, Gór Bialskich i Krowiarek.
Łagodny klimat Lądka zaliczyć można do tzw.
„górskiej dolnej”, najwyżej ocenianej strefy pod
względem wartości klimatoterapeutycznych.
W Lądku-Zdroju bije aż siedem źródeł leczniczej
wody termalnej, słabo zmineralizowanej siarczkowo-siarkowodorowo-fluorkowej i radoczynnej.
Wykorzystując to bogactwo Lądek stał się słynnym polskim uzdrowiskiem kąpielowym. W wyniku działania wód radonowych obserwuje się
zmniejszenie bólu i obrzęków stawowych, przyspieszenie zrostu kostnego i zwiększenie masy

Fot. Wiesław Jurewicz

Maryjne perły Dolnego Śląska
Fot. Wiesław Jurewicz

kostnej. Ponadto wody obniżają we krwi poziom
„złego” cholesterolu, glukozy oraz kwasu moczowego. Korzystne efekty daje też kuracja lądeckimi
wodami w chorobach skóry – łuszczycy i egzemach. Kąpiele działają odmładzająco, a skóra staje
się bardziej gładka, sprężysta, wręcz aksamitna.
Długopole-Zdrój to niewielkie, położone z dala
od miejskiego zgiełku, urocze sudeckie uzdrowisko.
Jest najmniejszym spośród kurortów Ziemi
Kłodzkiej. Miejscowość znajduje się w zacisznej

Sanatoria Dolnośląskie to kompleks domów uzdrowiskowych i szpitali, gdzie fachową opiekę znajdą
zarówno starsi, jak i dzieci. W skład Spółki wchodzą obiekty położone w najpiękniejszych zakątkach Dolnego Śląska.

Sanatorium ZIMOWIT położone jest w centrum
Dusznik-Zdroju w Kotlinie Kłodzkiej, w malowniczej dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej. Miasteczko
posiada niezwykłe walory klimatyczne i turystyczne. W uzdrowiskach leczone są schorzenia
układu dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, układu moczowego, narządu ruchu, ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, wymagające
leczenia dietami eliminującymi (np. cukrzyca),
osteoporoza, schorzenia naczyń obwodowych,
kardiologiczne i nadciśnienie. Własna baza zabie-

i malowniczej dolinie o zalesionych zboczach,
u stóp Gór Bystrzyckich, nad rzeką Nysą Kłodzką.
Panuje tu łagodny klimat śródgórski, wiele słonecznych dni, zmienne ciśnienie cząstkowe tlenu
i czyste górskie powietrze. Naturalnym bogactwem Długopola-Zdroju są lecznicze wody mineralne, swoiste szczawy wodorowęglanowe
z istotną klinicznie zawartością żelaza, magnezu
i sodu, bogato nasycone dwutlenkiem węgla.
Wpływają korzystnie na układ krążenia i przemianę materii, działają regenerująco i odczulająco
oraz pobudzają czynność krwiotwórczą. W Długopolu biją trzy źródła mineralne, których wody
wykorzystywane są do kuracji pitnej i zabiegów
wodnych. Wyróżniają się przyjemnym smakiem,
orzeźwiają i pobudzają trawienie. Osobliwością
Długopola są rzadko wykorzystywane w Europie,
naturalne gazowe suche kąpiele w dwutlenku węgla,
zalecane w leczeniu miażdżycy tętnic, żylaków
oraz innych zaburzeń krążenia obwodowego.

Kurorty o wielowiekowej tradycji dysponują szerokim wachlarzem zabiegów balneologicznych
i rehabilitacyjnych, oferują po kilkadziesiąt rodzajów zabiegów.

gowa, mini-tężnia solankowa, zaplecze diagnostyczne, wysoko wyspecjalizowana kadra lekarzy
i pielęgniarek są gwarancją wysokiej jakości usług.
ZIMOWIT I AZALIA organizują turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON.

Szpital położony jest w najwyższym miejscu
Kudowy-Zdroju na wysokości 700 m n.p.m, co
ma znaczenie dla zdrowia dzieci z nowotworową
chorobą krwi. Kudowa ma najłagodniejszy klimat
w polskich Sudetach, co według badań, znacząco
wpływa to na przyrost czerwonych krwinek.
W ORLIKU rehabilitowane są dzieci z powikłaniami choroby i po zabiegach chirurgicznych, jak
również mające problemy z układem kostno-stawowym i mięśniowym.

Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci
ORLIK jest jedyną w kraju placówką przyjmującą
pacjentów od 3 do 18 lat, z chorobami hematologicznymi, onkologicznymi i ortopedycznymi.

„Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A.
57-540 Lądek-Zdrój, ul.Wolności 4
telefon: +48 74 81 46 455, 660678137

Dla osób niesamodzielnych przeznaczony jest
Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej
BIAŁY ORZEŁ w Sokołowsku. Miejscowość posiada świadectwo potwierdzające właściwości
lecznicze klimatu w odniesieniu do chorób układu
oddechowego, ortopedyczno-urazowych, laryngologicznych, kardiologicznych, a także leczenia
zaburzeń układu termoregulacyjnego.
Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
tel. +48 74 845 82 40, 845 82 42, 842 47 97

Zadbają o zdrowie Twoje i Twojej rodziny
www.szczawno-jedlina.pl

Bazylika w Wambierzycach

z neobarokowym ołtarzem i cudowną figurką
Matki Boskiej Przyczyny Naszej Radości.
Do sanktuarium od lat przybywają pielgrzymi
i turyści, by prosić o spełnienie próśb i dziękować za pomyślny obrót spraw.

Fot. Wacław Laba

Równie atrakcyjne jest też nocne zwiedzanie.
Sam obiekt, troszkę zapomniany i nieznany,
jest bardzo interesujący. To jeden z największych kompleksów pałacowo-zamkowych
w Polsce (7000 m2) i choćby z tego powodu,
a także długiej i ciekawej historii, zasługuje
na szczególną uwagę. W toku powojennych
lat mocno podupadł, ale w ostatnich latach,
dzięki staraniom nowych właścicieli, odzyskuje dawną świetność.

Stary Książ

Śnieżnicki PK

Więcej na www.pngs.com.pl

Fot. Wiesław Jurewicz

Źródła mineralne znane od stuleci

Jaskinia Niedźwiedzia

Zamek Książ

Szczeliniec Wielki

wiedzić nawet niewprawni piechurzy czy
małe dzieci. Niewiele im ustępują inne
atrakcje – fantazyjne Skalne Grzyby, widokowe Radkowskie Skały i Skały Puchacza
oraz niezwykłe Białe Skały. Dodatkową zaletą tych miejsc jest nieograniczona biletami
dostępność, co pozwala na zaplanowanie
dłuższych, nawet całodziennych, wypadów.
Wyjątkowym miejscem są Łężyckie Skałki,
gdzie w przeciwieństwie do reszty przeważnie zalesionych Gór Stołowych, występuje
stepowa łąka z rzadka rozrzuconymi formami skalnymi i pojedynczymi świerkami, nazywana “Afrykańską Sawanną”. Ale nie tylko
turyści piesi mogą odwiedzać te niezwykłe
miejsca, Na terenie PN wyznaczono szlaki
rowerowe pozwalające dotrzeć do najatrakcyjniejszych punktów. W zimie teren ten
jest dostępny dla narciarzy biegowych. Dużą
atrakcją dla zmotoryzowanych – szczególnie
motocyklistów – jest przecinająca PN droga
“Stu zakrętów”. W bezpośrednim sąsiedztwie parku położone są najbardziej znane
kurorty wypoczynkowe Dolnego Śląska:
Polanica-Zdrój, Kudowa-Zdrój i Duszniki-Zdrój, stanowiące znakomite punkty wypadowe do zwiedzania Parku Narodowego
Gór Stołowych.

Godne polecenia

www.szlakzamkowipalacow.eu

Zupełnie inne atrakcje znajdziemy w Jaskini
Niedźwiedziej w Kletnie, odkrytej w 1966 roku.

Perła w koronie zabytków Dolnego Śląska
i Polski. Wspaniały, wielki zamek z wieloma
atrakcjami i obszerną częścią pałacową, położony na olbrzymim i pięknym terenie.
Oprócz zwiedzania zabytkowych wnętrz,
ze szczególnym uwzględnieniem najstarszej
piastowskiej części, wypoczywania na ogrodowych tarasach, podziwiania widoków

Wszędzie tutaj można znaleźć niezwykłe
ostańce przypominające rzeźby, kojarzące
się z zamkami i innymi budowlami, tworzące
czasem tajemnicze przejścia. Do największych, najbardziej znanych i obowiązkowych atrakcji PN należą Szczeliniec i Błędne
Skały – labirynty skalne, które zwiedza się
chodząc dnem głębokich szczelin. Łatwo
tam dojechać samochodem i mogą je od-

www.uzdrowisko-ladek.pl

Wśród wielu zabytków sakralnych południowej części Dolnego Śląska, szczególnie interesujące są trzy, związane z kultem Maryjnym.
Pierwsze z nich to Sanktuarium Matki Bożej
w Bardzie Śląskim – monumentalny, barokowy
kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,
w którym króluje cudowna figurka Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, zwana też Matką
Boską Bardzką. Kolejny to imponująca XVII
wieczna „Śląska Jerozolima”, czyli Bazylika
NMP w Wambierzycach, gdzie w okazałym
barokowym ołtarzu, znajduje cudowna figurka
Matki Boskiej Wambierzyckiej – Królowej
Rodzin. Ostatni z zabytków znajduje się
w masywie Śnieżnika na widokowej Górze
Iglicznej. To maleńki kościółek z XVIII wieku
– Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej –

To nagromadzenie wyjątkowych atrakcji na
stosunkowo niewielkim terenie. Oprócz zabytkowych budowli – Zamku Książ, Starego
Książa i Cisów – Książański Park posiada
niezwykłe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Przez najatrakcyjniejsze miejsca PK
przebiegają trzy ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: „Dolina Różaneczników”, „Jeziorko
Daisy” i „Ścieżka Hochbergów”. Podążając
wyznaczonymi szlakami można zwiedzić
dwa rezerwaty przyrody – obejmujące przełomy Pełcznicy i Szczawnika oraz jezioro
Daisy. W obrębie parku leży też piękne
jezioro zalewowe Dobromierz, wpisane na
listę obiektów Natura 2000.
Więcej na www.dzpk.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe AZALIA znajduje się
w centrum Szczawna-Zdroju, u stóp tajemniczej
góry Chełmiec. Podgórski, łagodny i orzeźwiający klimat sprzyja leczeniu, a właściwości zdrowotne występujących tu źródeł mineralnych znane są od kilkuset lat.

NAJCIEKAWSZY SZLAK W POLSCE

Książański PK

Błędne Skały
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wym murem. Bardzo charakterystyczna jest
klinkierowa, połyskliwa cegła, wykorzystana
do budowy ścian zewnętrznych. Wewnątrz
użyto szlifowanego kamienia i najszlachetniejszych materiałów. Do wystroju wykorzystano cenne przedmioty z kolekcji
Hohenzollernów. Równie imponujący był
rozległy park okalający obiekt. Na swoje
czasy był to bardzo nowoczesny obiekt

Nocne strachy w Międzylesiu

Zamek w Międzylesiu

Wielkie, płaskie szczyty przypominające stoły to pozostałość
po bardzo starych i rzadkich
w Europie górach płytowych.
Miliony lat erozji poprzecinały
wypiętrzone skały labiryntem
szczelin, tworząc niezwykle urokliwe formy skalne. To piękne
miejsce uzyskało status Parku
Narodowego i jest naszym narodowym skarbem i dumą
Dolnoślązaków. Zalety te zostały dostrzeżone już przeszło
200 lat temu, kiedy to tutaj nominowano pierwszego przewodnika górskiego w Europie!

www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Niedościgniony rzeźbiarz

17 lat później część korytarzy udostępniono
zwiedzającym. Nazwa tej najpiękniejszej jaskinia w Polsce, z unikatową szatą naciekową,
pochodzi od licznych, znalezionych tu kości
zwierząt. Na stropie można zobaczyć fantastycznie uformowane kalcytowe draperie
utworzone przez płynącą tu kiedyś wodę.
Występują też liczne “makaronowe” stalaktyty łączące się czasem z przysadzistymi stalagmitami, i tworzące stalagnaty. Równie
niezwykłe jest dno jaskini z jeżykami i kwiatami kalcytowymi. Są też formy podobne do
rafy koralowej, pól ryżowych czy kalafiorów,
a nawet rzadko spotykane perły jaskiniowe.

Park Narodowy
Gór Stołowych

Międzygórze – Wodospad Wilczki

W górach Sowich i pobliskim Kłodzku możemy zwiedzić trzy niespotykane kompleksy militarne. Dwa z nich – Twierdza Srebrnogórska
i Kłodzka – pochodzą z XVIII wieku i należą do największych w Europie. Trzeci to podziemny kompleks „Olbrzym”, z czasów II wojny światowej.

Twierdza Kłodzka

Parki krajobrazowe i narodowe

Więcej na www.dzpk.pl

Monumenty inżynierii wojskowej

Losy królewny Marianny Orańskiej nadawałyby się na hollywoodzki scenariusz – miłość
wbrew konwenansom w kastowej, XIX wiecznej Europie, wykluczenie i wielki sukces ekonomiczny.
Marianna Orańska była jedną z najbardziej
interesujących kobiet XIX wieku, symbolem
przemian jakie się później dokonały. Wpierw
nieszczęśliwie zaręczona ze szwedzkim Księciem Gustawem Wazą (do małżeństwa nie doszło z powodów politycznych), później wydana za najmłodszego syna króla Fryderyka
Wilhelma III, nudnego, próżnego i mającego
liczne kochanki, od którego odeszła. Związała się i żyła w otwartym związku miłosnym
ze swym masztalerzem Johannesem van
Rossumem, z którym miała syna. Jej małżeństwo zakończyło się głośnym rozwodem
w 1848 roku, co wzbudziło oburzenie dworów w Hadze i Berlinie i było wielkim skandalem obyczajowym. Zabroniono jej kontaktów z dziećmi, a król Fryderyk Wilhelm
IV zakazał Mariannie pobytu na terytorium
Prus. W tej sytuacji Orańska przeniosła się
na Dolny Śląsk, rozbudowując posiadane
dobra rodzinne i zajmując się działalnością
biznesową. Wprowadziła nowe nasadzenia
i rozwinęła gospodarkę leśną. Dzięki jej staraniom powstała cała sieć górskich dróg,
a na terenach nizinnych stawy rybne.
W 1843 r. koło Stójkowa wybudowała wysoki
piec hutniczy, fryszerkę i szlifiernię, a w
1864 r. w Stroniu Śląskim hutę szkła. Założyła funkcjonujące do dzisiaj kamieniołomy
marmuru, utworzyła 3 nadleśnictwa i wybudowała 26 leśniczówek. Na jej ziemiach
pod Śnieżnikiem założono specjalistyczną

Prawdziwym uzdrowiskowym „zagłębiem”
jest Kotlina Kłodzka. Pierwsze wzmianki
o tutejszym lecznictwie pochodzą z 1241
roku. Lądek-Zdrój i Duszniki-Zdrój uchodzą
za najstarsze uzdrowiska w całej Europie.
To właśnie tu powstała nowatorska koncepcja
„miasta-ogrodu” – płynnego przenikania
zabudowy i terenów zielonych. Zakładano
rozległe parki, hale spacerowe z egzotyczną
roślinnością i fontannami, a także pijalnie
wód, z kolorowymi, kwiecistymi klombami.
Rozkwit dolnośląskim zdrojowisk nastąpił
w XIX wieku, kiedy rozszerzono zakres
terapii leczniczych i rozbudowano bazę noclegową. A do tego łagodny klimat regionu
wspomagający efekty lecznicze.

styczną opieką czeka na nich w kurortach uzdrowiskowych,
takich jak Szczawno Zdrój czy Lądek Zdrój.
Warto pamiętać, że południowa część Dolnego Śląska
to również bogactwo pomników architektury – zamków, pałaców, fortyfikacji, zabytków techniki przemysłowej, dawnych kopalni i licznych obiektów sakralnych z imponującymi
Sanktuariami Maryjnymi w Wambierzycach i w Bardzie Śląskim.
Każde z tych miejsc to element bogatej dolnośląskiej historii,
nierzadko kryjącej wiele tajemnic i nieznanych ciekawostek.

Duch Dobrej Pani

Z nurtem

i przygotowano mapy z profilami. Przeważnie
jest to oferta dla trekkingowego rowerzysty,
choć także bardziej wymagający cykliści (MTB)
znajdą coś dla siebie. Co ważne, to jeszcze
niezbyt popularny region wiec nie grożą nam
tłumy obecne w topowych miejscówkach.
Startując w Stroniu Śląskim, Lądku-Zdroju
czy Międzylesiu, mamy do dyspozycji po
około 150 km tras ułożonych w pętle o różnym stopniu trudności, dopasowanych do
możliwości każdego rowerzysty. W Sudetach
Środkowych doskonałym punktem wypadowym jest Wałbrzych. To już znacznie “poważniejsza liga” – centrum MTB z licznymi
imprezami sportowymi. Koniecznie jeszcze
trzeba wspomnieć o możliwości jazdy downhill (kolarstwo grawitacyjne). Miłośnicy
mocniejszych wrażeń mają do dyspozycji dwa
ośrodki – w Czarnej Górze (ok. Stronia Śl.)
i na Górze Dzikowiec (Boguszów Gorce).

Park Zdrojowy – Kudowa–Zdrój
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Rowerowe eldorado

Park ten wydzielono z najciekawszych części
Sudetów Środkowych – zalesionych gór
z efektownymi pejzażami. Do obowiązkowych punktów widokowych należą góra
Rogowiec, gdzie znajdują się ruiny najwyżej
położonego w Polsce, XIII wiecznego zamku,
a także wieże widokowe na Dzikowcu
i Chełmcu. Warte odwiedzenia są też ruiny
zamków Radosno i Nowy dwór na Górze
Zamkowej. Tuż przy PK położone są urokliwe
miejscowości wypoczynkowo-uzdrowiskowe:
Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój i Sokołowsko
– od wieków wybierane przez kuracjuszy.

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. to jedno
z najstarszych uzdrowisk na Dolnym Śląsku Tu
odetchniesz świeżym powietrzem, skorzystasz
z dobroczynnych właściwości wód mineralnych
i poprawisz kondycję. Wielowiekowe tradycje
lecznictwa uzdrowiskowego łączone są tutaj
z najnowszymi osiągnięciami medycyny. Goście
mieszkają w 11 obiektach sanatoryjno-hotelowych położonych w malowniczym sąsiedztwie
gór i zabytków zarówno w Szczawnie-Zdroju jak
i Jedlinie-Zdroju. Uzdrowisko specjalizuje się
w leczeniu schorzeń: układu oddechowego, układu
trawienia, schorzeń urologicznych, narządu ruchu,
układu krążenia, układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii, cukrzycy typu I i II,
otyłości i osteoporozy. Jako jedno z nielicznych

uzdrowisk prowadzi leczenie sanatoryjne dzieci
i młodzieży w zakresie chorób górnych i dolnych
dróg oddechowych oraz chorób układu trawienia, cukrzycy, otyłość, choroby nerek i dróg moczowych. Jako jedyne w Polsce oferuje zabiegi
w komorze pneumatycznej. Dysponuje również
kriokomorą – jednym z najnowszych rozwiązań
w dziedzinie medycyny fizykalnej. Pozostałe zabiegi to: inhalacje, zabiegi wodne, elektroterapia,
magnetoterapia, masaż leczniczy, laseroterapia,
okłady z plastrów borowinowych, rehabilitacja
ruchowa. Do późnych godzin wieczornych w Domu
Zdrojowym działa Fitness Zdrój, w którym można
skorzystać z saunarium, siłowni i zajęć Fitness
m.in. jogi, zumby, zajęć na płaski brzuch i zdrowe
plecy. Wszystkim pragnącym stosować hydrote-

rapię w domu, uzdrowisko proponuje wody lecznicze „Dąbrówka” i „Mieszko” oraz naturalną
wodę mineralną „Anka”. Dom Zdrojowy to także
możliwość organizacji konferencji, kongresów
naukowych, warsztatów szkoleniowych dla firm

i uroczystych bankietów. Tradycją Uzdrowiska
jest coroczny Bal Sylwestrowy.
„Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A.
Sienkiewicza 1, 58-310 Szczawno – Zdrój
tel. 74 84 93 236 lub 74 84 93 298

Nauka za darmo, szkoła publiczna, certyfikat EUROPASS

Sanktuarium w Bardzie
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Fot. Wiesław Jurewicz

Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych
Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych
dla Dorosłych, ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław
tel. 71 367 62 10, tel. kom 500 158 243
www.spss.edu.pl

Kształcimy w zawodach (wymagane średnie wykształcenie)
● technik masażysta ● opiekunka dziecięca ● terapeuta zajęciowy
● technik bezpieczeństwa i higieny pracy ● opiekun medyczny
● asystent osoby niepełnosprawnej ● technik sterylizacji medycznej
● opiekun w domu pomocy społecznej ● opiekunka środowiskowa
Kurs kwalifikacyjny (wymagane podstawowe wykształcenie)
● opiekun medyczny

REKRUTACJA TRWA

2.9

Działania zewnętrzne partnerów DOT i DOT
Prezentacja ESZiP na Expo w Mediolanie
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EUROPA

2.10

Kongres Turystyki
Referat o ESZiP na bazie tej prezentacji
celem pozyskanie nowych członków ESZiP
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2.11

EUROPA

EWT
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze dla Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego
„Wspólne Dziedzictwo”
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2.12

EUROPA

Podsumowanie działań wokół ESZiP
Fundamenty
– stworzenie ram organizacyjnych
– rejestracja marki
– funkcjonujący SIW
Działania wewnętrzne
– ulotki, plansze informacyjne
(w trakcie wdrożenia),
system rabatowy
(w trakcie tworzenia)

Działania zewnętrzne
– wystawa inauguracyjna – PR
(decydenci, media, przechodnie)
– katalog – PR (decydenci)
– piknik nad Odrą – Szczecin (decydenci)
– motocyklowa akcja PR
(turyści motorowi, zainteresowani)
– gazeta turystyczna – PR i reklama
– kongres turystyki (rozwój ilościowy)
– EWT (rozwój ilościowy)
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3.1

EUROPA

Ramowy plan działań na 2016 rok
1. Pozyskanie polskich partnerów instytucjonalnych w ramach jednostek administracyjnych
2. Pozyskanie polskich członków ESZiP (moze być niezależne od instytucjonalnych)
3. Pozyskanie partnerów instytucjonalnych z Niemiec i Czech
4. Pozyskanie zagranicznych członków ESZiP (może być niezależne od instytucjonalnych)
5. Wydanie książeczki- przewodnika DL po ESZiP
6. Uruchomienie nowej strony internetowej
7. Konsekwentne działania w obrębie SIW
8. Działania popularyzatorskie zewnętrzne
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3.2

EUROPA

Koszty przystąpienia do ESZiP (2016 rok)
Partnerzy dolnośląscy
1. Wstąpienie do DOT (obowiązkowe) składka - 1100 zł/rocznie
2. Wykupienie jednorazowej licencji SIW – odpowiednik złotówkowy 100 euro
3. Składka na budżet ESZiP – 3000 zł (ta kwota zostanie pomniejszona o 1000 zł
ze składki członkowskiej DOT). Faktyczna wpłata to 2000 zł.
Wydawanie budżetu odbywa się pod kontrolą Zarządu Szlaku
(reprezentacja członków)

42

3.2

EUROPA

Koszty przystąpienia do ESZiP (2016 rok)
Partnerzy krajowi i zagraniczni
1. Wykupienie jednorazowej licencji SIW – odpowiednik złotówkowy 200 euro
2. Składka na budżet ESZiP – 3000 zł.
Wydawanie budżetu odbywa się pod kontrolą Zarządu Szlaku
(reprezentacja członków)
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Dziękujemy za uwagę
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