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Z działalności Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów
Na turystycznym szlaku.
W dniach od 22 do 24 czerwca odbyła się wycieczka krwiodawców zorganizowana przez
zarząd Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów. Wyjazd nastąpił w piątek 22
czerwca o godzinie 7:00 z odolanowskiego rynku.

Pierwszym przystankiem
na trasie wycieczki było miasto
Świdnica i znajdujący się tam
„Kościół Pokoju”.
Następnym etapem podróży był zamek Grodno. Zbudowany z kamienia, początkowo był
największym zamkiem Śląska. Składał się z zamku górnego, do którego później została
dobudowana część dolna. W obrębie murów była wysoka wieża obronna, budynki mieszkalne i
gospodarcze.
W XVI w. kompleks gruntownie rozbudowano.
W II połowie XVIII w. opustoszał i stopniowo popadał w ruinę. Od 1823 r. prowadzono nad nim
prace konserwatorskie. Obecnie zamek jest własnością gminy Walim.
Po atrakcjach związanych ze zwiedzaniem zamku w Grodnie udaliśmy się do Radkowa gdzie
mieliśmy zarezerwowany nocleg i wyżywienie.Po rozpakowaniu i posiłku udaliśmy się
zdobywać najważniejszy punkt programu pierwszego dnia wycieczki to jest szczyt Szczeliniec
Wielki. Szczeliniec Wielki - jest najwyższym szczytem Gór Stołowych- 919 m.npm. i wspaniałym
punktem widokowym. Najłatwiej dostępny ze wsi Karłów. Na szczyt prowadzi droga zbudowana
z ponad 600 kamiennych stopni. Płaski wierzchołek to ogromny labirynt powstały w naturalny
sposób z oryginalnie uformowanych form skalnych. Nazwy nadane najciekawszym formom
pochodzą od ich charakterystycznych kształtów: Wielbłąd, Słoń, Wiewiórka czy Małpolud.
Wewnątrz licznych korytarzy panuje swoisty mikroklimat i jest zimno. W niektórych miejscach
np. Piekiełku oglądaliśmy utrzymujący się śnieg.
Po powrocie na kwaterę bardzo zmęczeni udaliśmy się na zasłużony odpoczynek.
Następnego dnia zwiedzanie rozpoczęliśmy od Nowej Rudy.
Wizytę w Podziemnej Trasie Turystycznej
Kopalni Węgla rozpoczęliśmy od budynku
Muzeum, gdzie w 4 salach wystawowych
zgromadzono eksponaty ze wszystkich
dziedzin górnictwa podziemnego, np. modele maszyn i sprzęt zabezpieczający wraz z
rozmaitymi typami ładunków strzałowych i aparatów ucieczkowych. Do zwiedzania
udostępniona jest także oryginalna dyspozytornia, stanowiąca niegdyś centrum kierowania
kopalnią W podziemnej Trasie Turystycznej Kopalni Węgla zlokalizowanej na byłym polu
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górniczym Piast dawnej kopalni Nowa Ruda przewodnik zaprezentował nam sposoby
zabezpieczania chodników i objaśnił stosowane niegdyś metody pracy górników. Można tu też
zobaczyć dawne maszyny górnicze i wagoniki podziemnej kolejki, służące niegdyś do
przewożenia ludzi i transportu węgla. Szczególną atrakcją są skamieniałe pnie drzew sprzed
ponad 250 mln lat. Można je zobaczyć nie tylko wyeksponowane przed wejściem do sztolni, ale
także w naturalnej pozycji w dwóch miejscach na ścianach podziemnych chodników. Dziś
podziwiać można tu m.in. skamieniałą araukarię stanowiącą ewenement na skalę światową.
Kończąc zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej skorzystaliśmy ze znajdującej się tu
podziemnej kolejki, która jest pierwszą tego typu atrakcją w Polsce, a czwartą w Europie.
W drugim dniu wycieczki byliśmy jeszcze w Kudowie Zdrój, w Kaplicy Czaszek w Czermnej
oraz podziwialiśmy Ruchomą Szopkę w Wambierzycach.
Niedziela była trzecim ostatnim dniem wycieczki. O godzinie 7:00 udaliśmy się do Wambierzyc
gdzie uczestniczyliśmy w mszy św. oraz zwiedzaliśmy przepiękną świątynię.
Do świątyni prowadzą monumentalne, kamienne schody o trzech ciągach. Wszystkich stopni
jest 56, z czego 33 w środkowym ciągu symbolizuje lata życia Jezusa na Ziemi. Kolejnych 15
stopni nad pierwszym tarasem oznacza lata życia Maryi przed jej Boskim Macierzyństwem.
Po powrocie zwolniliśmy zajmowane pokoje i wyruszyliśmy do ostatnich podczas tej wycieczki
miejsc które chcieliśmy zwiedzić.
Najważniejszym z nich to „Osówka”, drugi
co do wielkości kompleks podziemnych
budowli militarnych III Rzeszy w Górach
Sowich z końca II wojny światowej. Najbardziej
intrygujący odkrywców i badaczy z uwagi na
daleko idące prawdopodobieństwo istnienia dalszej
części korytarzy podziemnych i hal, które celowo
zostały zablokowane przez Niemców. Pozostałe
kompleksy rozmieszczone promieniście wokół
masywu Włodarza to, Rzeczka, Włodarz,
Jugowice Górne, Soboń, Sokolec.
Należą do nich także podziemia pod zamkiem Książ, gdzie najpewniej miał się znajdować
schron Hitlera na wypadek nalotów bombowych. Pod Osówką udostępniono do zwiedzania ok.
1800 m. wąskich korytarzy, poprzecinanych halami i bocznymi przejściami, tworzącymi
podziemny labirynt (w układzie szachownicy). „Osówka” ma także najbardziej rozbudowany i
najlepiej zachowany system obiektów naziemnych na powierzchni góry. Należą do nich tzw.
„Kasyno” i „Siłownia”, oddalone od siebie o 150 m., a także składy kruszywa, piasku i cementu
oraz szyb wentylacyjny, łączący podziemia Osówki z wierzchołkiem góry. Ich istnienie
potwierdza domniemanie o szczególnym znaczeniu tego obiektu. Do dnia dzisiejszego obiekty
te kryją mroczne tajemnice.
Wycieczkę zakończyliśmy zwiedzaniem Zamku Książ.
Wyrażamy szczere podziękowania naszemu sponsorowi
DYREKCJI
PGNIG
W WARSZAWIE
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ODDZIAŁ W ODOLANOWIE
za pokrycie kosztów transportu.
Należy podkreślić, że PGNIG od początku powstania w Odolanowie Klubu HDK wspiera
krwiodawców.
Akcja poboru krwi
W niedziele 7 lipca odbyła się trzecia w tym roku akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub
HDK PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów. Akcja przebiegała pod hasłem „Krew dla
Kamili”.
Krew oddawano tradycyjnie od godziny 9:00 w Gminno-Miejskim Centrum Pomocy
„Wiara,Nadzieja Miłość”. W trakcie akcji zgłosiły się 33 osoby , a po badaniu lekarskim 30
krwiodawców oddało krew.
Plonem akcji było 13,500 l krwi. Wśród oddających krwiodawców było 11 pań.
Uzyskaną podczas dzisiejszej akcji krew
przeznaczona została dla 9 letniej Kamili Kubik. Wykryto u niej ostrą białaczkę szpikową.
Dziewczynka jest leczona intensywną chemioterapią w Klinice Onkologii i Hematologii
Dziecięcej we Wrocławiu.
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