Zielony

WAŁBRZYCH

Dear Reader,
Wałbrzych is one of the most beautiful, surprising and green towns in Poland. No
longer a mining centre, it is a dynamically developing, pro-ecological leader of the
Wałbrzych Agglomeration. Not only has our town altered its economic profile, it has
changed the public space, developed public transport and its road network. Right
now, we are implementing the “Green Wałbrzych 2020” Programme, including some
key tasks aiming at the improvement of the natural environment and the quality
of living. We are replacing heating systems with ecological ones, developing cycle
tracks, support thermal modernisation of buildings, provide modern and ecological
vehicles for the public transport. We wish to encourage our town’s residents to install Renewable Energy Sources, and the local police is going to use hybrid vehicles
purchased under Wałbrzych’s Participation Budget.
Our aim is to turn Wałbrzych, a town in the centre of the Sudety Mountains, into a
place with a good climate.
Have a nice read.

Zielony

WAŁBRZYCH
Zielony Wałbrzych

W pasmie Gór Wałbrzyskich, na Pogórzu Zachodniosudeckim, otulone lasami, łąkami leży miasto, w którego herbie widzimy na tle gór dostojny, zielony dąb.
Poprzednie nazwy miasta – czeskie i niemieckie – nawiązywały do jego położenia,
grodu wśród drzew.

Mimo długiej historii przemysłu tego regionu, dolnośląski Wałbrzych pozostał zielonym, a z czasem staje się również ekologicznym miastem. Parki i lasy z wyjątkowymi gatunkami fauny i flory czekają na odwiedzających. Władze miasta realizują
projekty chroniące środowisko naturalne. Wałbrzyski przemysł również zmienia
swój charakter. Zielona Fabryka Toyoty jest tego najlepszym przykładem.
Kolejne strony odkryją wszystkie odcienie wałbrzyskiej zieleni.
Album „Zielony Wałbrzych” powstał przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Green Wałbrzych

Amidst the Wałbrzyskie Mountains, in the West Sudeten Foothills, surrounded by
forests and grasslands, there is a town sporting a stately green oak tree against
mountains in its coat of arms.
The town’s earlier names – Czech and German – referred to its location, a town
amongst trees.
Despite the region’s long industrial history, the Lower Silesian Wałbrzych has remained a green town, and is now becoming a pro-ecological one as well. Its parks
and forests, with some unique species of flora and fauna, await visitors. The town’s
authorities are busy implementing projects aiming at the protection of its natural
environment. Wałbrzych’s industry is also changing its profile. The Green Toyota
Factory is the best example of that.
Next pages will reveal all the shades of Wałbrzych’s green to you.
The “Green Wałbrzych” album was published with financial support from the Voivodeship Fund for
Environment Protection Water Management in Wrocław

Przyroda w Zielonym Mieście
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Rozpoznamy ją po czerwonym wierzchu głowy i piersi. Od kilkunastu lat potrafi zadomowić się na zaroślach między budynkami, gniazdować w żywopłotach, chociaż
wcześniej żyła tylko powyżej górnej granicy lasu Karkonoszy i Tatr. Znacząca część
populacji Czeczotki (Cardelius flammea), bo o niej mowa, żyje na terenach Wałbrzycha
i Powiatu Wałbrzyskiego.

A characteristic red top of the head and breast. It used to live above the upper forest
limit in the Karkonosze and Tatra mountains, but for several years now it has been
nesting in residential areas, in bushes and hedges. A major part of the Common redpoll (Carduelis flammea) population, the species in question, lives in Wałbrzych and
the District of Wałbrzych.
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Aby spotkać Dzika (Sus scrofa) wcale nie musimy wybierać się na spacer do wałbrzyskich lasów lub parków, ponieważ dziki coraz chętniej „odwiedzają” tereny miejskie.
Gdy tradycyjnie poszukują pokarmu, spulchniają glebę, a tym samym dzielą kłącza,
ułatwiają kiełkowanie roślin.

Wild boars (Sus scrofa) can be seen not only in the forests and parks of Wałbrzych,
since they are more and more likely to frequent urban areas. In search for food, they
loosen the soil, shredding the rootstock at the same time, facilitating plant sprouting.
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Skojarzenia z lasem sugerują obraz, kiedy to dzień ma się ku zmierzchowi a na łąki
wychodzą Jelenie (Cervus elaphus). Na terenie wałbrzyskich lasów również ten widok
można zaobserwować, chociaż jelenie przez swą ostrożność są obiektem wymagającym cierpliwości i ciszy.

Most common associations with woodlands include an early evening, with the sun
about to set and grasslands are visited by the Red deer (Cervus elaphus). Woodlands
surrounding Wałbrzych also offer such sights, though the red deer is a cautious creature, and their stalking requires patience and silence.
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Między innymi na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego gniazduje w lasach i zadrzewieniach najmniejszy z krajowych ptaków szponiastych. Objęty ścisłą ochroną gatunkową Krogulec (Accipiter nisus) poluje na mniejsze ptaki jak sikory, zięby, orzechówki.

The smallest of domestic birds of prey nestles in the forests and copses of the Książ
Landscape Park among others. The strictly protected species of Eurasian sparrowhawk
(Accipiter nisus) preys on smaller birds, including tits, chaffinches and nutcrackers.
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Synonim sprytu i przebiegłości o puszystym ognie, niezwykle zwinny Lis (Vulpes vulpes). Ma bardzo urozmaiconą dietę – żywi się zwierzętami, roślinami, padliną i niestety
resztkami z miejskich śmietników, co powoduje, że coraz chętniej zagląda w głąb miasta. Mimo, że odwiedza Wałbrzych głównie nocą, to pokonuje ruchliwe ulice, narażając
się tym samym.

Synonymous with cunning and shrewdness, with a fluffy tail, exceptionally agile Fox
(Vulpes vulpes). Their diet is most diversified – they feed on animals, plants, carrion,
but also, unfortunately, waste from urban bins, which means they penetrate towns
more frequently. Although they visit Wałbrzych mainly at night, they have to take the
risk of crossing busy streets.
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Muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis) w Polsce jest rzadkim gatunkiem, jednak
bardzo upodobała sobie Książański Park Krajobrazowy. Gniazda zakłada w dziupli lub
wypróchniałym konarze. Objęta jest ścisłą ochroną gatunkową.
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The Collared flycatcher (Ficedula albicollis) is a rare species in Poland, but they got to
like the Książ Landscape Park a lot. They nest in hollows or rotten boughs in trees. It is
strictly protected by law.
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Wałbrzyskie okolice są miejscem, gdzie populacja Muflonów (Ovis aries musimon) występuje najliczniej w Polsce. Żyją tu stada liczące kilkaset osobników. W Sudety trafiły
ponad sto lat temu, a pochodzą z Azji Mniejszej.

The neighbourhood of Wałbrzych is where the Mouflon (Ovis aries musimon) population is the largest in Poland. There are herds of a few hundred. Originally from Asia
Minor, they were introduced in the Sudetes a hundred years ago.
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Można zaobserwować go nocą, bo to pora jego aktywności. Poluje głównie nad powierzchnią wody. Nocek rudy (Myotis daubentonii) korzystając z echolokacji namierza
ofiarę. Jest to niewielki nietoperz, dlatego ofiarą są zazwyczaj owady.

A nocturnal creature, to observed at night, the Daubenton’s bat (Myotis daubentoni)
uses echolocation to locate its prey. Usually hunts over water surfaces. It is a relatively
small bat, so its prey usually consists of insects.
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Puchacz (Bubo bubo) zyskał swoją nazwę od pohukiwania, które można usłyszeć przede
wszystkim wiosną i jesienią, oczywiście nocą. W Polsce jest bardzo rzadkim ptakiem lęgowym, jednak w okolicach Wałbrzycha szanse, aby go usłyszeć, są naprawdę duże.

The Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) earned its Polish name (hooting owl) thanks to
the hooting that can be heard at night, mainly in spring and autumn. It is very rare for
them to nest in Poland, but being in the neighbourhood of Wałbrzych gives you a really
big chance to hear them.
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W Polsce występuje tylko w Sudetach i Karpatach i można spotkać ją w okolicach Wałbrzycha, chociaż nie jest to proste, bo za dnia ukrywa się na przykład u nasady pnia
drzew. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) poluje nocą głównie na ślimaki, dżdżownice i owady. Jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną.

In Poland, they can be found only in the Carpathians and the Sudetes, including
Wałbrzych’s neighbourhood. That is a hard task, though, since during the day they
hide at the bottom of trees. Fire salamanders (Salamandra salamandra) hunt at night,
mainly snails, earthworms and insects. They are a legally protected species.
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Sokół wędrowny (Falco peregrinus) to bardzo rzadki, objęty ścisłą ochroną, gatunek
ptaka, którego możemy dostrzec nad Wałbrzychem. W Polsce gniazduje zaledwie 20
par sokołów wędrownych. Zasiedlają wysokie ściany, kominy, kamieniołomy, urwiska
skalne i wysokie budynki.

The Peregrine falcon (Falco peregrinus) is a very rare, legally protected bird species
that can be spotted above Wałbrzych. In Poland there are only 20 couples of peregrine
falcons. They nest at high walls, chimneys, quarries, rock precipices and tall buildings.
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Cis pospolity (Taxus baccata) – stale zielone igły i czerwone osnówki nasion to bodaj
najbardziej rozpoznawalne cechy tego drzewa (czasem dużego krzewu). Objęty ścisłą
ochroną, jednak miejscami w stanie dziki możemy spotkać go w okolicach Wałbrzycha.
Roślina, z wyjątkiem osnówek nasion, jest trująca.

European yew (Taxus baccata) – the evergreen needles and the red seed jackets are
two of the most recognisable features of the tree (sometimes large bush). Strictly protected by law, sometimes can be found in the wild in and around Wałbrzych. The plant
is poisonous, with the exception of the red seed jackets.
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Wśród roślin górskich dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) jest jedną z najbardziej charakterystycznych. Kwiatostan rośliny zamyka się pod wpływem wzrastającej
wilgotności powietrza. Gatunek objęty ścisłą ochroną, w okolicach Wałbrzycha występuje dość licznie.

Of all mountain plants, the stemless carline thistle (Carlina acaulis) is one of the most
characteristic. The plant’s flower head closes up with the growth of air humidity. Under strict legal protection, can be found in relative abundance around Wałbrzych.
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W Książańskim Parku Krajobrazowym, ale nie tylko, łuskiewnik różowy (Lathraea
squamaria) pasożytuje na korzeniach olch, leszczyn, buków. Potrzebuje ich, ponieważ
sam przez brak chlorofilu, nie może przeprowadzić fotosyntezy. Wiosną różowe grona
kwiatowe wyrastają z ukrytego wcześniej kłącza.

In the Książ Landscape Park, but not exclusively, the common toothwort (Lathraea
squamaria) parasitizes the roots of alder, hazel and beech. It needs them since it is not
capable of photosynthesis for the lack of chlorophyll. In the spring, the flower bearing
shoots grow out of a hidden rootstock.
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Na soczystych zielenią wałbrzyskich lasach jego fioletowe kwiaty o wyszukanym
kształcie nie mogą pozostać niezauważone. Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris) powinien jednak tylko cieszyć oko, bo objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.

In the Wałbrzych forests, with their rich greens, the purple flowers of intricate shape
can remain unnoticed. The common columbine (Aquilegia vulgaris) should remain a
delight to the eye only as it is under strict legal protection.
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Ostrożeń dwubarwny (Cirsium helenioides), chociaż coraz trudniej go spotkać, w okolicach Wałbrzycha jest jeszcze dość powszechnym gatunkiem. Łatwo go poznać, gdy
zobaczymy na wysokiej łodydze karminowy, główkowaty kwiat.

The melancholy thistle (Cirsium helenioides) may be increasingly difficult to find, but
it is quite a common plant around Wałbrzych. It is easy to recognise, with its carmine
flower head on a tall stem.
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Spacerując po Książańskim Parku Krajobrazowym warto wypatrywać skupisk pióropusznika strusi (Matteuccia struthiopteris) – dużej, gęstej i wyjątkowej urody paproci.

When walking in the Książ Landscape Park, it is worth having a look around for the
colonies of the ostrich fern (Matteuccia struthiopteris) – a large, dense and exceptionally beautiful fern.
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Rozchodnik ostry (Sedum acre) rośnie, tworząc niewielkie darnie, miedzy innymi na
skałach w Książańskim Parku. Posiada zdolność magazynowania wody. Złocistożółto
kwitnie latem.

The goldmoss stonecrop (Sedum acre) grows, forming small areas of turf among the
rocks in the Książ Landscape Park. It is capable of storing water. Flourishes gold and
yellow in the summer.
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Latem kwitnie ciemnożółtymi kwiatami. Nieco przypominają słoneczniki. Smotrawę
okazała (Telekia speciosa) chętnie odwiedzają motyle. Pochodzi z Karpat Wschodnich,
a w okolicach Wałbrzycha najliczniej rośnie w Książańskim Parku Krajobrazowym.

In the summer, it gets covered in dark yellow flowers, slightly resembling sunflowers.
The telekia speciosa (Telekia speciosa) is often visited by butterflies. Originally from
the Eastern Carpathians, in the Wałbrzych neighbourhood most easily found in the
Książ Landscape Park.
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W ciepłych lasach, zaroślach, łąkach rośnie storczyk, którego spotkać nie jest łatwo.
Gdy podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha) kwitnie latem, jego słodki zapach
wabi ćmy. Objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.

In warm forests, bushes, on grasslands, there grows an orchid that is not so easy to
find. When the greater butterfly orchid (Platanthera chlorantha) blooms in the summer, its sweet aroma lures moths. Under strict legal protection.
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Na ruinach zamków Stary Książ, albo Nowy Dwór zasiedla szczeliny ruin zanokcica
skalna (Asplenium trichomanes). To niewielka paproć o liściach gęstych i sztywnych
i zabarwionych czerwienią ogonkach liściowych.

In the ruins of Old Książ and Nowy Dwór castles, crevices are inhabited by the maidenhair spleenwort (Asplenium trichomanes). It is a small fern of thick and stiff leaves
and red-tinted leaf footstalks.
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Zielone Miasto Wałbrzych
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Na ruinach zamków Stary Książ, albo Nowy Dwór zasiedla szczeliny ruin zanokcica
skalna (Asplenium trichomanes). To niewielka paproć o liściach gęstych i sztywnych i
zabarwionych czerwienią ogonkach liściowych.
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Gdyby wznieść się, albo chociaż spojrzeć na centralną cześć miasta ze zbocza wzgórza,
wówczas widzimy, jak Śródmieście splata się z wałbrzyską przyrodą.

If you could rise above, or at least have a look at the town centre from a hill, you could
easily see how the downtown district of Śródmieście intertwines with the local nature.
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Droga do dwóch najważniejszych miejsc Wałbrzycha – Placu Magistrackiego i Rynku
– czyli ulica Słowackiego w zielonej szacie.

Street leading to two most important places in Wałbrzych – Plac Magistracki square
and Town Square – behold Słowackiego Street in green.

29

PL

Punkt centralny, najstarszy plac Wałbrzycha ostatnią przebudowę przeszedł w 1996 roku.
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The central spot, Wałbrzych’s oldest square was last reconstructed in 1996.
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Po przebudowie pojawiła się ponownie w rynku zieleń, a z czasem ograniczono tu
znacznie ruch samochodów.
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After the reconstruction, the square became green again, and gradually the traffic got
considerably restricted.
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Plac Magistracki nie bez kozery nazywany jest drugim rynkiem, ponieważ o jego
budowie zdecydowała potrzeba przeniesienia siedziby władz miasta do większego,
nowego obiektu.

Plac Magistracki square truly deserves its nickname of a second town square as its
construction was necessitated by the need to move the town authorities to new,
larger facilities.
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Po zakończonej modernizacji Placu Magistrackiego przywrócono jego najbardziej
zieloną, historyczną odsłonę i tylko potrzeba odrobiny czasu, aby mogła rozkwitnąć
w pełnej krasie.

During its modernisation, the Plac Magistracki square returned to its most green,
historical form, and it will just take time for it to fully bloom.
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Nad miastem góruje Chełmiec, który wchodzi w skład Masywu Chełmca.
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The townscape is dominated by Mt. Chełmiec, the highest peak of the Massif of Chełmiec.
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Wznoszący się 851 m n.p.m Chełmiec, drugi co do wysokości szczyt Gór Wałbrzyskich,
można dostrzec z wielu różnych punktów miasta.

Rising to 851 metres Mt. Chełmiec, second tallest peak of the Wałbrzyskie Mountains,
can be seen from various spots in town.
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Wznoszący się 851 m n.p.m Chełmiec, drugi co do wysokości szczyt Gór Wałbrzyskich,
można dostrzec z wielu różnych punktów miasta.

Rising to 851 metres Mt. Chełmiec, second tallest peak of the Wałbrzyskie Mountains,
can be seen from various spots in town.
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Jeśli Chełmiec z poprzedniego zdjęcia zostawimy za plecami, to przed nami rozciągnie
się nie mniej zielony widok wzgórz Parku im. Sobieskiego, które są tłem dla zabudowań przy Placu Grunwaldzkim.

If we turn round from Mt. Chełmiec from the previous picture, the green panorama
before us will include the hills of the Sobieski Park, serving as a background for the
building at Grunwaldzki Square.
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Po latach intensywnego rozwoju przemysłu w Zagłębiu Wałbrzyskim, środowisko naturalne przechodzi do ofensywy zdobywając równoważną z miejską zabudową rolę.
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After years of intensive industrial activity in the Basin of Wałbrzych, the natural environment is now on the offensive to regain the balance between nature and urban
development.
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Postindustrialny krajobraz zdominowała przyroda.
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The post-industrial scenery has been reclaimed by nature.
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Centrum Nauki i Sztuki a wokół hałdy odpadów pokopalnianych, które porastają już
drzewa i krzewy są jak symbol zmian w Wałbrzychu.
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Centre for Science and Art, surrounded by heaps of post-mining waste, already overgrowing with trees and bushes, are like a symbol of current changes in Wałbrzych.
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Stara Kopalnia, dzisiaj muzeum i centrum kultury zmieniła funkcję jak sam Wałbrzych
– kiedyś zanieczyszczony, dzisiaj zielony.
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Stara Kopalnia (Old Mine), today a museum and a culture centre, has changed its function just like Wałbrzych itself – once polluted, now full of green.
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Dominantą w wałbrzyskiej panoramie, bodaj najbardziej charakterystyczną, jest wieża
Kolegiaty Najświętszej Maryi Panny Bolesnej i św. Aniołów Stróżów.
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Dominating Wałbrzych’s townscape, probably its most characteristic feature, is the
spire of the Collegiate of Our Lady of Sorrows and the Guardian Angels.
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Kontrastujące odcienie czerwieni dachów i zieleni przyrody malują zbocza kotliny,
w której położone jest miasto.

GB

Contrasting shades of red and green in the roofs and nature, respectively, paint the
slopes of the valley where the town is located.
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Kontrastujące odcienie czerwieni dachów i zieleni przyrody malują zbocza kotliny,
w której położone jest miasto.

GB

Contrasting shades of red and green in the roofs and nature, respectively, paint the
slopes of the valley where the town is located.
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Jedna z głównych ulic Wałbrzycha – Armii Krajowej, która przechodzi we Wrocławską
– kryje się pod płaszczem zieleni, co najłatwiej zauważymy obserwując ją z punktu
widokowego w Parku im. Sobieskiego.

One of the town’s main streets – Armii Krajowej St., turning into Wrocławska St. – hidden beneath a coat of green, something that can be easily observed from a vantage
point in the Sobieski Park.
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Zielone serce miasta – Park im. Jana III Sobieskiego o charakterze leśnym to idealne
miejsce na spacery i obserwowanie miasta z punktów widokowych, o które zadbano
podczas rewitalizacji w latach 2012-2013.

The town’s green heart – the forest-like Jan III Sobieski Park is an ideal place for strolls
and watching the town from the various vantage points that were developed during
the park’s revitalisation in the years 2012-2013.
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W parku możemy spacerować wzdłuż 1,5-kilometrowej ścieżki przyrodniczej z przystankami edukacyjnymi, ale też możemy biegać po ścieżkach biegowych: 2 km, płaskiej
oznaczonej niebieskim kolorem oraz 3,5 km, oznaczonej czerwonym kolorem górskiej.

Within the park, one can wander along the mile-long nature path with educational
stops, but there are also paths for runners: one 2 km long, flat, with blue markings, and
the 3.5 km long, hilly, with red markings.
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W parku możemy spacerować wzdłuż 1,5-kilometrowej ścieżki przyrodniczej z przystankami edukacyjnymi, ale też możemy biegać po ścieżkach biegowych: 2 km, płaskiej
oznaczonej niebieskim kolorem oraz 3,5 km, oznaczonej czerwonym kolorem górskiej.

Within the park, one can wander along the mile-long nature path with educational
stops, but there are also paths for runners: one 2 km long, flat, with blue markings, and
the 3.5 km long, hilly, with red markings.
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W parku znajduje się 110 gatunków drzew i krzewów, a w tym dąb – herbowe drzewo
Wałbrzycha.

The park boasts 110 species of trees and bushes, including the oak – the tree in
Wałbrzych’s coat of arms.
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Park to nie tylko aleje, ale i place zabaw, korty tenisowe, boisko do gry w Pétanque, czy
szachownice.

The park is not just alleyways, but also playgrounds, tennis courts, Pétanque playing
area and chessboards.
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Park to nie tylko aleje, ale i place zabaw, korty tenisowe, boisko do gry w Pétanque, czy
szachownice.

The park is not just alleyways, but also playgrounds, tennis courts, Pétanque playing
area and chessboards.
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U stóp Parku im. Sobieskiego przebiega Aleja Wyzwolenia, a zarazem aleja lipowa.
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Along the foot of the Sobieski Park hill runs Aleja Wyzwolenia street, and a linden alley
at the same time.
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Architekci Köhler i Kranz z Berlina budynku Zespół Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja
przy Alei Wyzwolenia dołożyli wszelkich starań, aby bryła szkoły idealnie wkomponowała się w parkowe wzgórze.

Architects Köhler and Kranz from Berlin, designers of the Hugo Kołłątaj Complex of
Schools No 2 at Aleja Wyzwolenia, made all the effort for the bulk of the building to
blend in with the park hill.
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Dziś Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, dawniej zamek
Czettritzów.

Today Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa (Angelus Silesius
State Vocational College), former Czettritz family palace.
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Funkcja budynków przy ul. Zamkowej zmieniała się w czasie. Otaczający je 5 ha park
niezmiennie koi szumem liści, służy cieniem w upalne dni, jesienią budzi nostalgię.

GB

The function of the buildings at Zamkowa Street varied in time. The 5 hectare park
surrounding it invariably soothes with the leaves rustle, offers shade in summer heats,
evokes nostalgia in autumn.

55

PL

GB

Centrum handlowe nie musi być połączeniem tylko betonu, szkła i plastyku. Wkomponowana bryła w krajobraz może idealnie współgrać z przyrodą.

A shopping centre does not have to be just a combination of concrete, glass and plastic.
Its building, blending in with the surroundings, can perfectly tone in with nature.
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Kiedyś Wojewódzki Park Wypoczynku, teraz park miejski „Rusinowa” powstał w latach 30. XX wieku na terenie lasu grądowego.

The former Provincial Relaxation Park, now “Rusinowa” municipal park, was founded
in the 1930s on an area of a wet-ground forest.
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Obejmujący obszar 27 hektarów park „Rusinowa” jest niczym galeria sztuki dla kilkunastu plenerowych rzeźb.

The “Rusinowa” park, covering an area of 26 hectares, is like an art gallery for several
plain air sculptures.
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Malachitowa, oliwkowa, odmieniana na wszelkie sposoby zielona barwa układa się
warstwami od najwyższych punktów Piaskowej Góry. W tle zielona fabryka Toyoty.

Malachite, olive, all shades of green form layers descending from the highest points of
Piaskowa Góra housing district. In the background, the green factory of Toyota.
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W Wałbrzychu, nawet w miejscach o największej gęstości zaludnienia, zabudowania
przecinają zieleńce, skwery i parki.

Even the most crowded areas of Wałbrzych are intersected by lawns, squares of green
and parks.
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Na Piaskowej Górze znajdziemy jeden z siedmiu wałbrzyskich parków.

GB

The district of Piaskowa Góra boasts one of the seven parks of Wałbrzych.
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Najmłodszą część Wałbrzycha – Podzamcze – otaczają łąki, pola i Książański Park Krajobrazowy. Ścieżki rowerowe, szerokie chodniki i towarzystwo zieleni budują doskonałą scenerię do uprawiania sportów.

Najmłodszą część Wałbrzycha – Podzamcze – otaczają łąki, pola i Książański Park
Krajobrazowy. Ścieżki rowerowe, szerokie chodniki i towarzystwo zieleni budują
doskonałą scenerię do uprawiania sportów.
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Najmłodszą część Wałbrzycha – Podzamcze – otaczają łąki, pola i Książański Park Krajobrazowy. Ścieżki rowerowe, szerokie chodniki i towarzystwo zieleni budują doskonałą scenerię do uprawiania sportów.

Najmłodszą część Wałbrzycha – Podzamcze – otaczają łąki, pola i Książański Park
Krajobrazowy. Ścieżki rowerowe, szerokie chodniki i towarzystwo zieleni budują
doskonałą scenerię do uprawiania sportów.
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Częścią Wałbrzycha jest Książański Park Krajobrazowy, na którego terenie położone są rezerwat przyrody Przełomy włączony w obszar Natura 2000 oraz rezerwat geologiczno-leśny „Jeziorko Daisy”.

Some areas of the Książ Lanscape Park, including the Natura 2000 Przełomy (Gorges) nature reserve, and the geological and woodland reserve Lake Daisy are a part of
Wałbrzych, too.
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Przez park przebiegają - oznaczone różnymi kolorami - szlaki turystyczne, a wśród
nich Szlak Zamków Piastowskich (kolor zielony) oraz Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej (kolor żółto-niebieski).

The park is intersected by tourist trails – marked with various colours – including the
Piast Castle Trail (green) and the Uhlans of the Vistula Legion Trail (yellow-blue).
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Nie zależnie od pory roku spacery po Książańskim Parku Krajobrazowym przynoszą wiele przyjemności i niewątpliwie wynika to miedzy innymi ze zróżnicowanej
rzeźby terenu.

Whatever the season, strolls in the Książ Landscape Park are most pleasurable, which
undoubtedly is due to, among others, the diversified terrain shapes.
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Nie zależnie od pory roku spacery po Książańskim Parku Krajobrazowym przynoszą wiele przyjemności i niewątpliwie wynika to miedzy innymi ze zróżnicowanej
rzeźby terenu.

Whatever the season, strolls in the Książ Landscape Park are most pleasurable, which
undoubtedly is due to, among others, the diversified terrain shapes.
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Przeprowadzana modernizacja ścieżek w parku ułatwia i zachęca do odwiedzania
jego zakątków.

GB

Modernisation of the park’s paths makes it easier to reach all its nooks and crannies
and encourages to visit them.
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Przeprowadzana modernizacja ścieżek w parku ułatwia i zachęca do odwiedzania
jego zakątków.

GB

Modernisation of the park’s paths makes it easier to reach all its nooks and crannies
and encourages to visit them.
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Możemy obserwować z punktów widokowych, wyróżniający się na tle lasów i wzgórz
Książańskiego Parku Krajobrazowego, Zamek Książ.

Książ Castle, standing against the woodlands and hills of the Książ Landscape Park,
can be viewed from the various vantage points.
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Zabudowania zamkowe na stałe wpisały się w krajobraz parku.

GB

Castle buildings have become a permanent part of the park’s scenery.
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Książ to trzeci co do wielkości, zaraz po Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu,
zamek w Polsce. Tradycją stało się, że każdego roku wiosną Książ nie tylko otula zieleń
parku, ale i on sam tonie w kwiatach w czasie Festiwalu Kwiatów i Sztuki.

After Malbork and Wawel Royal Castle, Książ is the third largest castle in Poland. It has
become a tradition that each spring Książ not only is wrapped in the green of the park,
but is also smothered with flowers during the Flower and Art Festival.
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Książ to trzeci co do wielkości, zaraz po Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu,
zamek w Polsce. Tradycją stało się, że każdego roku wiosną Książ nie tylko otula zieleń
parku, ale i on sam tonie w kwiatach w czasie Festiwalu Kwiatów i Sztuki.

After Malbork and Wawel Royal Castle, Książ is the third largest castle in Poland. It has
become a tradition that each spring Książ not only is wrapped in the green of the park,
but is also smothered with flowers during the Flower and Art Festival.
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Gdy puszysta biel śniegu okryje Wałbrzych, zieleni zawsze możemy szukać w palmiarni.

GB

When the fluffy white of snow covers Wałbrzych, one can always look for some green
in the Palm House.
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Zgromadzono tu blisko osiemdziesiąt gatunków, często niezwykle egzotycznych, roślin
z całego świata.

The place boasts nearly eighty species of often extremely exotic plants from all over
the world.
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Ściany palmiarni od wewnątrz pokryto tufem wulkaniczny z Etny.

GB

The walls of the Palm House have been clad with volcanic tuff from Mount Etna.
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Wałbrzyska palmiarnia, jeden z najstarszych w Polsce, zajmuje powierzchni około
1900 metrów kwadratowych.

Wałbrzych’s Palm House, one of the oldest in Poland, covers an area of approx.
1,900 square metres.
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Widok z lotu ptaka na bazę transportową Wodociągów Wałbrzych
znajdującą się niemal w centrum Wałbrzycha. Swoją siedzibę mają
tutaj dwa główne wydziały firmy – Wydział Wodociągów oraz Wydział
Kanalizacji. Fot. Andrzej Binkowski
A bird’s eye view on the transport facilities of the Wałbrzych
Waterworks, situated nearly in the town’s centre. The Company’s two
main departments are based here – the Waterworks Department and
the Sewage Department. Photo Andrzej Binkowski, Waldemar Łomża

Widok z lotu ptaka na jedną z oczyszczalni ścieków. Otoczone piękną
zielenią obiekty mieszczą się w Jugowicach k/Wałbrzycha. Fot. Andrzej
Binkowski
A bird’s eye view of one of the sewage treatment plants. Amidst the
natural green, the facilities are located in Jugowice near Wałbrzych.
Photo Andrzej Binkowski

W Centrum Obsługi Klienta profesjonalni i uprzejmi pracownicy
Wodociągów Wałbrzych chętnie służą pomocą klientom.
Fot. Waldemar Łomża

At the Customer Service Centre, professional and courteous staff of the
Wałbrzych Waterworks are happy to serve our Customers.
Photo Waldemar Łomża

E-Faktura to nowoczesny, ekologiczny i wygodny sposób płatności,
dzięki któremu rachunek może być obniżony o koszt przesyłki i
zużytego papieru. Fot. Waldemar Łomża

E-invoice is a modern, ecological and convenient method of payment,
thanks to which the bill can be reduced by postage and paper cost.
Photo Waldemar Łomża

W awaryjnych sytuacjach transport wody odbywa się nowoczesnymi
beczkowozami. Pracownicy Wodociągów Wałbrzych dbają o to, by
klienci zawsze mieli wody pod dostatkiem. Fot. Waldemar Łomża

In emergencies, water is delivered with the use of modern water-carts.
The Wałbrzych Waterworks staff make sure our clients always have
abundance of water. Photo Waldemar Łomża

Wałbrzyskie Wodociągi dysponują nowoczesnymi pojazdami
specjalistycznymi do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.
Profesjonalna obsługa daje pełną gwarancję na usunięcie
nieprzyjemnego problemu. Fot. Waldemar Łomża

The Wałbrzych Waterworks possess modern, specialist vehicles
designed to clear sewage ducts by means of high pressure. Professional
service is a full guarantee of getting rid of unpleasant problems.
Photo Waldemar Łomża

„Dobra woda z kranu” – to hasło promujące picie wałbrzyskiej kranówki wśród mieszkańców.
Akcja odnosi spektakularne sukcesy – do stoiska z wodą ustawiają się każdorazowo długie
kolejki. W ramach promocji dobrej wody z kranu każdy mieszkaniec Wałbrzycha otrzyma
okolicznościowy dzbanek. Fot. Bartosz Bober
“Quality tap water” – a slogan promoting Wałbrzych’s population drinking tap water. The
campaign proves to be spectacularly successful – there is always a long queue at our water
stand. As a part of the campaign to promote quality tap water, everyone living in Wałbrzych
will receive a commemorative jug. Photo Bartosz Bober

Edukacja ekologiczna to bardzo ważny element działalności
Wodociągów Wałbrzych. Oprócz eko-lekcji prowadzonych wśród
uczniów, we wszystkich szkołach gminy Wałbrzych zainstalowano
źródełka wody pitnej. Fot. Waldemar Łomża

Pro-ecological education is an important part of the Wałbrzych
Waterworks activities. Apart from eco-lessons conducted for students,
each school in the municipality have been equipped with drinking
fountains. Photo Waldemar Łomża

Wodociągi Wałbrzych to firma odpowiedzialna społecznie, która
aktywnie włącza się w działania na rzecz lokalnej społeczności,
wydarzenia kulturalne i sportowe. Fot. Waldemar Łomża

Wałbrzych Waterworks is a socially responsible company, taking an
active part in activities for the local communities, cultural and sports
events. Photo Waldemar Łomża

