
Jednogłośne absol utorium
XXl zebranie sprawozdawcze Dolnośląskiej OrganizacjiTurystycznej odbyło się 1B czerwca br. we Wrocła-
wiu. Głosowano m.in. nad udzieleniem absolutorium zarządowi.Otrzymał je jednogłośnie. Posypały się
pochwały w stronę księgowości, która ma niełatwo , gdyż rozlicza projekty unijne i zadania powierzone
DOT-owi m.in. przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.Tego dniazarząd DOT, po zebraniu sprawoz-
dawczym, podjął decyzję o przycięciu czlerech nowych członków, w tym dwóch pałaców (Łomnica
iStaniszów).

Fot. Ucze§nky XXl zebrania sprawozdawczego członków DOT, Wrocław, 18 czerwca 2013 r.

Beil w@dew n]a Ś
też turyści - natych-
miast stał się wielką
atrakcją. Podziwiali
z niego panolamę
Sudetów i Niziny
Sląskiej.
Z ulokowanej na du-
żej wysokości platfor-
my nic widoków nie
zasł,aniało.
W kościele chro-
nili się też turyści
zanirn nie zbudowa-

Y
żeby o świcie podziwiać wschody
słońca - byta to wówczas na Dol-
nym Sląsku prakryka powszechna.
W nocy z 4 na 5 czerwca 7834 r.

kościól splonął i turyści mie-
li do dyspozyĄi tylko półkoliście
sklepione wnęki w kamiennym
mlJtzei jedną pod dolną częścią
schodów prowadzących z łąki pod-
szczytowęj do kościoła i dwie pod
spocznikiem schodów. Wszystkie
po II wojnie światowej zam|Jtowa-
no [1, s.281].

[1J Tbmasz Dudziak, Artur Ktlla-
śnieuskL Histaria schranisk ,o Śtęży

\zu:l Ślętanskie Śu:iaty: Wojciech Ki-
nicki, Joanna Słnereka (red.) ; Ofcya
Wydatunicza ITUT - Wrocłauskie
Wydalłnicttao Ośzuiatoue, Wrocłatls
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CharakterysĘczną cechą kościoła
na SJęży jest belweder - wieżycz-
ka widokowa. Dobudowany zostal
do kościoła w 7822 r. na zlecenie
Królewskiego Urzędu Top o gr afr,cz-

nego (Das Kónigliche Topogra-
phische Briro) w Berlinie. Służl
przede wszystkim pomiarom topo-
grafrcznyrn, ńe korzystali z niego

Io

no na Slęży schroniska (pierwsze,
bardzo skromne, powstalo w 7837
,.). Bl do celów turysĘcznych
przystosowany. Otaczały go soboty

- arkadorvy, otwarŁy na zewn4trz
krużganek (podobne budowano
w kościołach p ątniczy ch),

Nocowali w nich turyści, kyorzy
m.in. przybl.wali nocą na Slężę,
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