ATRAKCJE KUDOWY-ZDROJU / ATRAKTIVNOSTI KUDOWA-ZDRÓJ

www.kudowa.pl

Park Zdrojowy w Kudowie /
Lázeňský park v Kudowě

Ruchoma Szopka /
Pohyblivý betlém

www.kudowa.pl

ul. Kościuszki 101, tel. +48 74 866 37 17

Park Zdrojowy założony został w połowie
XVII wieku na wzór angielskich parków.
Fot. Maciej Chorzępa
Usytuowany jest u stóp Góry Parkowej
w samym sercu miasta. Zachwyca rozległym kompleksem roślinności i licznymi
pomnikami przyrody.
Lázeňský park byl založen po vzoru anglických parků v polovině 17. století. Nachází se
u Parkové hory (Góry Parkowej) v samém srdci města a návštěvníky okouzluje svým
rozsáhlým, pestrým a v mnoha případech vzácným rostlinstvem.
Skansen w Pstrążnej /
Skanzen ve Stroužném
ul. Pstrążna 14, tel. +48 74 866 28 43,
facebook.com/SkansenPstrazna/

Skansen powstał dla ratowania i ochrony
tradycyjnej kultury ludowej ze szczególnym
Fot. Maciej Chorzępa
uwzględnieniem drewnianej architektury
wiejskiej. Każde wnętrze zwiedzanych budynków jest wyposażone w sprzęt, urządzenia
i narzędzia pochodzące z XIX wieku.
Skanzen byl postaven z důvodu záchrany a ochrany tradic lidové kultury, se zvláštním
zřetelem na péči o dřevěné vesnické architektury. Každý z navštívených interiérů je
vybaven původní výbavou z 19. století.
Kaplica Czaszek / Kostnice
ul. Moniuszki 8; tel. +48 605 540 927,
czermna.pl

Kaplica została zbudowana w 1776 r.
Ściany kaplicy pokrywa trzy tysiące czaszek
a kolejne kości 21 tysięcy złudzi znajdują się
Fot. Maciej Chorzępa
z podziemiach kaplicy.
Kostnice byla zbudována v roce 1776. Zdi kaple jsou pokryty třemi tisícovkami lidských
lebek a kosti dalších 21 000 lidí jsou uloženy v základech kaple.

Szopka przedstawia życie ówczesnych
mieszkańców Czermnej i okolic. W chatce
można także podziwiać zabytkowe organy
Fot. Maciej Chorzępa
z 1930 roku.
Betlém zobrazuje život tehdejších obyvatel Čermné a okolí. Umístěny zde jsou i památné
varhany z roku 1930.
Muzeum Zabawek /
Muzeum hraček
ul. Zdrojowa 46b, tel. +48 74 866 49 70,
muzeum-zabawek.pl

Prezentowane są lalki, mebelki, miniatury
urządzeń i przed-miotów codziennego
użytku, samochodziki, klocki, skarbonki,
okręty i wiele innych zabawek z różnych
Fot. Maciej Chorzępa
krajów i kontynentów.
Vystaveny jsou zde panenky, miniatury předmětů domácnosti a nábytku, autíčka,
stavebnice, pokladničky, válečné lodě a mnoho jiných hraček z různých států a kontinentů.
Aqua Park „Wodny Świat” /
Aqua park „Vodní svět“

Góry Stołowe / Stolové hory
tel. +48 74 866 14 36, pngs.com.pl

Największą atrakcją Gór Stołowych
są: Szczeliniec Wielki i Mały, Błędne
Skały oraz Skalne Grzyby. Spotyka
się tam potężne szczeliny, urwiska
skalne, fantastyczne formy kamienne,
przypominające postacie ludzi i zwierząt,
Fot. Maciej Chorzępa
maczugi, grzyby, labirynty, tunele.
Největší atrakcí Stolových hor jsou: Szczeliniec Wielki i Mały (Velká a Malá Hejšovina),
Błędne Skały (Bor) a Skalne Grzyby (Skalní hřiby). V těchto místech se vyskytují
mohutné soutěsky, skalní útesy, pozoruhodné skalní útvary připomínající postavy lidí
a zvířat, hřiby, labyrinty, tunely.
Singletrack Glacensis
ul. Brzozowie, singletrackglacensis.com

15-kilometrowa sieć jednokierunkowych
leśnych tras rowerowych w KudowieZdroju, przeznaczona do jazdy w bliskim
kontakcie z przyrodą.
Fot. Maciej Chorzępa
Patnáctikilometrová ucelená síť
jednosměrných cyklistických stezek u Kudowy-Zdrój v ulici Brzozowie. Stezky jsou
upraveny pro zábavnou jízdu v těsném kontaktu s přírodou.

ul. Moniuszki 2a, tel. +48 74 866 45 02,
basenkudowa.pl

Basen pływacki - 25 m, basen rekreacyjny,
brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię - 92 m.,
wanny do hydromasażu oraz zespół fitness:
Fot. Maciej Chorzępa
saunę, solarium, siłownię i gabinet masażu.
Plavecký bazén – 25 m, rekreační bazén, dětské brouzdaliště, tobogán, vířivky a část
fitness zahrnující saunu, solárium, posilovnu, masérnu.

Ekocentrum Parku Narodowego Gór
Stołowych / Ekocentrum Národního
parku Stolové hory
ul. Słoneczna 31, tel. +48 74 865 49 29,
ekocentrum.pngs.com.pl

Ośrodek edukacyjny, gdzie można poznać
walory przyrodnicze i kulturowe Gór
Stołowych. W Ekocentrum prezentujemy nowoczesną, multimedialną i interaktywną
ekspozycję.
Vzdělávací centrum, kde se můžete dozvědět o přírodních a kulturních hodnotách
Stolových hor. V Ekocentru představujeme moderní, multimediální a interaktivní
výstavu.
Fot. Tadeusz Kandefer

Informacja turystyczna w Kudowie-Zdroju
ul. Zdrojowa 44, tel. +48 74 866 13 87 ; +48 74 866 35 68, e-mail: turystyka@kudowa.pl

ATRAKCJE CZESKIEJ SKALICY / ATRAKTIVNOSTI ČESKÁ SKALICE

www.ceskaskalice.cz

Fontanna na rynku im. Husa /
Kašna na Husově náměstí

Fot. Jan Holý

Ośmioboczna pseudogotycka fontanna
z 1867 r.
Osmiboká pseudogotická kašna z roku 1867.
Zalew Rozkosz / Vodní nádrž Rozkoš
Třída T.G.Masaryka 836, tel. + 420 491 451 112,
atcrozkos.cz

W bezpośredniej bliskości Czeskiej Skalicy
rozciąga się zalew Rozkosz, często
nazywany morzem wschodnio-czeskim.
Fot. Petr Tuček
Ulubione miejsce miłośników sportów
wodnych.
Vodní nádrž Rozkoš přezdívaná „východočeské moře“ se rozprostírá u České Skalice.
Je oblíbeným místem milovníků vodních sportu.
Muzeum Bożeny Niemcowej /
Muzeum Boženy Němcové
Maloskalická 47, tel. +420 491 451 285,
bozenanemcova.cz

Fot. Jan Holý

Najstarsze czeskie muzeum literackie,
założone w 1931 r.
Nejstarší české literární muzeum, založené
v roce 1931.

ATRAKCJE NA POGRANICZU,
KUDOWA-ZDRÓJ - CZESKA SKALICA
ATRAKTIVNOSTI V PŘÍHRANIČÍ,
KUDOWA - ČESKÁ SKALICE
O projekcie
Samorządy miast Kudowa-Zdrój i Czeska Skalice prowadzą
długotrwałą współpracę, głównie w dziedzinie rozwoju
transgranicznego ruchu turystycznego. W 2020 i 2021 roku
gminy wspólnie realizowały projekt, mający na celu ochronę
dziedzictwa kulturowego. Partnerzy uzyskali środki unijne
na modernizację zabytkowych obiektów, znajdujących się
w centrach miast. W Kudowie-Zdroju w Parku Zdrojowym
została odnowiona neobarokowa fontanna a w Czeskiej
Skalicy pseudogotycka fontanna znajdująca się na rynku.

ATRAKCJE NA POGRANICZU,
KUDOWA-ZDRÓJ – CZESKA SKALICA
ATRAKTIVNOSTI V PŘÍHRANIČÍ,
KUDOWA – ČESKÁ SKALICE

O projektu
Místní samosprávy Kudowa-Zdrój a Česká Skalice
dlouhodobě spolupracují, zejména v oblasti rozvoje
přeshraničního cestovního ruchu. V letech 2020 a 2021 obce
společně realizovaly projekt zaměřený na ochranu kulturního
dědictví. Partneři získali prostředky EU na obnovu historických
objektů v centrech svých měst. V Kudowě-Zdróji v lázeňském
parku byla zrekonstruována novobarokní kašna a v České
Skalici pseudogotická kašna na náměstí.

Dolina Babuni i Ratibořice /
Babiččino údolí a Ratibořice
Ratibořice 1, tel. +420 491 452 123,
zamek-ratiborice.cz
Fot. Jan Holý

Ratibořice, położone w pobliżu Českiej
Skalicy – urokliwe miejsce położone w dolinie rzeki Úpy. Miejsce akcji powieści
„Babunia”.
Půvabné místo rozprostírající se v údolí řeky Úpy, Ratibořicích, ležící nedaleko České
Skalice. Místo děje knihy Babička.
Informacja turystyczna w Czeskiej Skalicy
Legionářská 33, tel. +420 491 453 870, e-mail: infocentrum@ceskoskalicko.cz

Projekt „Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój – Czeska Skalica jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Czechy – Polska
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

