Z wizytą w elektrowni i na zamku
wtorek, 12 lipca 2011 11:34

W czwartek, 7 lipca, czterdziestoosobowa grupa dzieci z gminy Paszowice wybrała się na
całodniową wycieczkę na zaporę i elektrownię wodną na Zalewie Leśniańskim oraz na zamek
Czocha. Wycieczka była jednym z końcowym działań projektu „Promień słońca w żarówce”,
realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach w ramach programu
„Szkoły dla Ekorozwoju 2010/2011”.

Wycieczkę rozpoczęła wizyta w elektrowni wodnej zlokalizowanej u stóp zapory na zalewie
Leśniańskim. Dzieci dowiedziały się, że jest to najstarsza elektrownia wodna w Polsce, a
została wybudowana w 1907 r. Wyposażenie elektrowni zachowało się do naszych czasów w
bardzo dobrym stanie. Składa się na nie zespół 6 turbin o łącznej mocy 2,61 MW. Ogromny huk
turbin panujący w hali wprawdzie utrudnił nieco wysłuchanie oprowadzającego po niej
pracownika elektrowni, ale dał wyobrażenie o ogromnej sile i mocy tych urządzeń. Po wspięciu
się po stromych stopniach uczestnicy wycieczki obejrzeli zaporę na Kwisie i rozległy zalew.
Zaporę wybudowano w 1905 r. Ma ona 45 metrów wysokości, jej długość w koronie wynosi 130
metrów, a szerokość w stopie osiąga 38 metrów. Spiętrza ona wody Kwisy w Jezioro
Leśniańskie o pojemności 15 mln metrów sześciennych.

Kolejnym punktem wycieczki był zamek Czocha. Przewodnik oprowadzający grupę po zamku
bardzo interesująco opowiadał o jego historii. Można się było dowiedzieć, że zamek wraz z
przyległymi ziemiami otrzymał w wianie książę Henryk Jaworski po ożenku z Agnieszką, córką
czeskiego króla Wacława II. Po jego śmierci przejął go, wraz z całym księstwem, Bolko II,
książę świdnicko - jaworski. Później zamek był siedzibą rodów rycerskich. W czasach
współczesnych w zamku znajduje się hotel i restauracja, a malownicze zabudowania często
służą filmowcom – kręcono tam filmy „Gdzie jest generał?”, „Wiedźmin”, a ostatnio (w 2006 r.)
można było oglądać wnętrza zamkowe w serialu „Tajemnica twierdzy szyfrów” oraz „Pierwsza
miłość”.

Projekt „Promień słońca w żarówce” był realizowany przez dzieci i młodzież ze świetlic w
Pogwizdowie, Paszowicach i Nowej Wsi Wielkiej. Składały się nań zajęcia edukacyjne o
oszczędzaniu energii i odnawialnych jej źródłach, były też konkursy wiedzy i plastyczne.
Partnerami projektu byli m. in. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów, Rada
Sołecka, OSP, Zespół Szkolno – Przedszkolny i Urząd Gminy w Paszowicach. Finał projektu
już w najbliższą sobotę, 16 lipca, na polanie przy stawie w Pogwizdowie, która z dotacji została
oświetlona lampami solarnymi. Początek o godzinie 16.
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Zapraszamy!
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