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Gmina Bystrzyca Kłodzka
– bliżej natury
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Wstęp
POSŁUCHAJCIE...

Za lasami, za górami, wtulona w południowy kraniec Kotliny Kłodzkiej,
leży kraina wyjątkowej urody. Od wieków, niczym wierna straż królewska,
strzegą jej granic Góry Bystrzyckie i prastary Masyw Śnieżnika.
Każdy, kto choć raz postawił tu stopę, bez wahania powie, że grzechem
byłoby nie zawitać w ten czarowny zakątek, gdyż kryje on niezliczone
bogactwa. Łagodny klimat, piękno dziewiczych krajobrazów, liczne źródła
wód mineralnych, unikalne zabytki - to wszystko sprawia, że pobyt
na gościnnej ziemi bystrzyckiej zawsze wydaje się zbyt krótki...
Nade wszystko jednak, wart zapamiętania jest smak i zapach, który
towarzyszy przybyszom na każdym kroku.
Rozpocznijmy wędrówkę szlakiem piękna i historii, w krainie, gdzie złociste
kłosy zbóż szemrzą łagodnie na wietrze, a zachodzące słońce purpurą
okrywa górskie stoki. Poczujmy zapach dojrzewających w słońcu
owoców, suszonych ziół i słodycz miodu. Wsłuchajmy się w ciszę,
nacieszmy oczy przepychem przyrody i dziełami sztuki powstałej
przed wiekami.
Poznajmy ziemię kryjącą bezcenne skarby – skarby natury...

Zapraszamy
Czym chata bogata!

Smaki i zapachy
Kulinaria sudeckie to niezwykła aromatyczna kompozycja wpływów
czeskich, niemieckich i regionalnych polskich, zwłaszcza śląskich
i kresowych. Na tradycyjnym talerzu obok puchatych
kluseczek śląskich sadowią się więc drożdżowe knedliki,
a odświętnym towarzystwem dla spowitej
delikatnym aromatem jałowca i otoczonej
wianuszkiem prawdziwków dziczyzny, są
pieczone na ruszcie, z dodatkiem świeżego
masła, czosnku i wonnych ziół, górskie pstrągi.

1. Stary oryginalny saganek do gotowania aromatycznych potraw w piecu chlebowym w gospodarstwie agroturystycznym
„Orlicka Chata” w Lasówce.
2. Pyszne domowe ciasto z sezonowymi owocami oferowane w gospodarstwie „Chata na Przełęczy” w Porębie.
3. Krokiety z domowej kiszonej kapustki przygotowane w gospodarstwie „U Gieni”w Wilkanowie.
4. Tradycyjne śląskie przysmaki – specjalność gospodyni „Orlickiej Chaty” w Lasówce.
5. „Klimatyczna” kuchnia Danuty Musialik w gospodarstwie agroturystycznym „Orlicka Chata” w Lasówce.

Smaki i zapachy
W kulinarnej wędrówce po ziemi bystrzyckiej nie można
pominąć wspaniałych serów.
Rozkoszą dla podniebienia będą przyrządzane zazwyczaj
w rozmarynowej marynacie sery kozie oraz twarde,
pieczołowicie odciskane z solonego sera owczego
i wędzone w sosnowo-świerkowym dymie
wrzecionowate oscypki.

1.
2.
3.
4.
5.

Sery z koziego mleka produkowane w gospodarstwie agroturystycznym „Maja” w Długopolu-Zdroju.
Prawdziwy Baca importowany z Tatr – Biała Woda w Masywie Śnieżnika.
Pyszne domowe jedzenie oferowane w gospodarstwie agroturystycznym „Chata na Przełęczy” w Porębie.
Góralskie oscypki wytwarzane w Masywie Śnieżnika.
Domowy smalec z jabłkami – specjalność gospodarzy „Pod Zieleńcem” w Lasówce.

Smaki i zapachy
Niemal w każdym sudeckim gospodarstwie da się słyszeć
brzęczenie pracowitych pszczół. Wspaniałe miododajne
pasieki to nierzadko scheda po dziadach i pradziadach,
którzy trudnili się wyrobem złocistego przysmaku.
Warto zajrzeć tu, by skosztować wybornych, pachnących
kwiatami i sudeckim latem, miodów.
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Pasieka w gospodarstwie agroturystycznym „Na Górce” w Pławnicy.
Miody i świece z wosku pszczelego z pasieki Tadeusza Patynki z Bystrzycy Kłodzkiej.
Ukwiecona łąka w okolicach Pławnicy.
Pasieka w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Lipami” w Długopolu Dolnym.
Feliks Czarnecki przy pracy w pasiece w Poniatowie.

Smaki i zapachy
Jak pachnie wieś sudecka?
Odpowiedź jest prosta – pachnie najpiękniej! Kompotem z jabłek,
suszonych śliwek lub rabarbaru, lipową herbatą z dodatkiem mięty,
wiśniową nalewką, malinową konfiturą, marynowanym grzybkiem
i kiszonym w glinianym garncu ogórkiem...
Pachnie najpiękniej drożdżowym ciastem mieszanym w dzieży,
złocistym miodem na pajdzie świeżego chleba. Pachnie wiosną,
latem, jesienią i zimą, bo wieś sudecka rozbudza zmysły bez
względu na czas i porę roku.

Wykaz gospodarstw
dobre jedzenie

dary lasu

„U Gieni”, Genowefa Wołyniak
Wilkanów 150a, tel. 74 813 60 71
16 miejsc, grill, ognisko, zajęcia
z robótek ręcznych, rowery, domowe
jedzenie, możliwość przebywania zwierząt
e-mail: malgorzatawolyniak@wp.pl

„Dom na Dęboszu”
Poniatów 1, tel. 609 238 012
15 miejsc, kuchnia do dyspozycji,
miejsce na ognisko
e-mail: poniatow@op.pl
www.poniatow1.w.interia.pl

„Stokrotka”, Antoni Parasiewicz,
Antonina Orzechowska
Szklarka 25
tel. 74 811 80 18, 74 811 80 19
24 miejsca, stawy rybne, wędkowanie,
zbieranie ziół i grzybów, grill, ognisko,
wyżywienie, sala na 35 miejsc, możliwość
przebywania zwierząt
www.agrostokrotka.ta.pl

„Zacisze”, Ewa i Piotr Wilczyńscy
Stara Łomnica 30
tel. 502 263 836
11 miejsc, wyżywienie, parking,
plac zabaw, staw rybny, ognisko, grill,
możliwość przebywania zwierząt

„Jak u Mamy”, Dariusz Capaja
Nowy Waliszów 14, tel. 74 811 05 30
15 miejsc, bar, kuchnia domowa, ogród kwiatowy, plac zabaw, rowery, narty, wycieczki piesze,
sala konferencyjna, kuchnia do dyspozycji
e-mail: darekcapaja@onet.pl
www.jakumamy.bystrzycaklodzka.com

„Pod Lipami’’, Dagmara Jania
Długopole Dolne 33
tel. 74 813 91 40
20 miejsc, wyżywienie, jazda konna, grill,
boisko do siatkówki, sala kominkowa, plac
zabaw, parking, możliwość przebywania
zwierząt
e-mail: podlipami33@wp.pl
www.podlipami33.aq.pl

„Chata na Przełęczy”
Janina i Andrzej Domaszewscy
Poręba 66, tel. 74 811 81 52
14 miejsc, wyżywienie, sala kominkowa, rowery,
narty, plac zabaw, kuchnia do dyspozycji, miejsce
na ognisko, parking, organizacja imprez okolicznościowych, możliwość przebywania zwierząt
e-mail: chata.na.przeleczy@wp.pl
www.chatana.republika.pl

kozie mleko
„Maja”, Maria Jaśnikowska
ul. Ogrodowa 16, Długopole-Zdrój
tel. 74 813 91 99, 512 427 665
8 miejsc, wyżywienie ekologiczne,
narty, plac zabaw, kominek - grill,
kuchnia do dyspozycji
„Sudecka Chata”, Małgorzata Korwel
Lasówka 8, tel. 74 642 12 72
16 miejsc, kuchnia domowa, sala biesiadna,
altanka z kominkiem na zewnątrz, plac zabaw,
sala kominkowa, rowery
www.lasowka.of.pl
www.sudeckachata.klodzko.pl
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miodobranie

pasieki
Tadeusz Patynko
ul. Osiedlowa 25/1, Bystrzyca Kłodzka
tel. 502 476 045
Przemysław Dąbrowski
Wilkanów 191
Władysław Błauciak, Ponikwa
Piotr Dubik
ul. Norwida 20, Bystrzyca Kłodzka
tel. 74 811 31 73
Andrzej Żołnierz
ul. 1000-lecia PP 2/11
Bystrzyca Kłodzka
tel. 74 644 27 62, 795 957 977

sery owcze
Bacówka – Biała Woda, Władysław Bobak
Idzików 49, tel. 74 813 02 59

Gniazdo skowronka w okolicach Poręby.
Dorodny prawdziwek z bystrzyckiego lasu.
Jesienny widok lasów w Górach Bystrzyckich.
Przetwory przygotowane w gospodarstwie „Orlicka Chata” w Lasówce.

Koła Gospodyń Wiejskich
WILKANÓW

Koło Gospodyń Wiejskich
Wiejski Ośrodek Kultury, Wilkanów 137.
Wypieki i jedzenie: sernik tradycyjny, z owocami, z wiórkami
kokosowymi, bigos, faszerowany boczek, pieczone mięsa,
langosz, nalewka truskawkowa i aroniowa.

PORĘBA

Koło Gospodyń Wiejskich
OSP, Poręba 54.
Wypieki i jedzenie: sernik ze śliwkami, schab ze śliwkami,
bigos.

PONIKWA

Koło Gospodyń Wiejskich
Świetlica Wiejska, Ponikwa 41a.
Wypieki i jedzenie: drożdżówka z owocami, zupa gulaszowa,
barszcz, krokiety z kapustą i grzybami, bigos, kotlety mielone,
udka, sałatki.

GORZANÓW

Koło Gospodyń Wiejskich
Wiejski Ośrodek Kultury w Gorzanowie, Plac Wolności 1.
Wypieki i jedzenie: smaki kresowe i nowoczesne przepisy:
golonka w kapuście kiszonej wg własnej receptury, pierogi
gorzanowskie, placek gryczany jako dodatek do czerwonego
kiszonego barszczu, kulebiak (ciasto drożdżowe nadziewane
kapustą kiszoną, grzybami i przyprawami, które są używane
tylko przez członkinie koła).

IDZIKÓW

Koło Gospodyń Wiejskich
Wiejski Ośrodek Kultury, Idzików 102.

Koła Gospodyń Wiejskich
NOWA ŁOMNICA

Koło Gospodyń Wiejskich
Świetlica Wiejska, Nowa Łomnica 18.
Wypieki i jedzenie: różnego rodzaju ciasta m.in.: pierniki,
jabłeczniki, ciasta drożdżowe; pierogi z grzybami i kapustą,
bigos staropolski, barszcz czerwony, krokiety z kapustą i grzybami, udka, schab pieczony.

kutia, święconka wielkanocna zalewana czerwonym barszczem
(w święconce znajduje się również pleskanka – czyli ser
wypiekany w piekarniku), smuk – kasza kukurydziana na gęsto
i na słono, do której robi się „smażenie” – czyli słonina, cebulka
i śmietanka (od krowy), zupa kapuściana – biała kapusta,
warzywa – zaprawione kwaśną śmietanką, paska – ciasto drożdżowe na słono z ziołami, miodowniki, m.in. z powidłami.

STARA ŁOMNICA

NOWY WALISZÓW

Koło Gospodyń Wiejskich
OSP, Stara Łomnica 72 a.
Wypieki i jedzenie: różnego rodzaju serniki, pierogi ruskie,
bigos.

STARY WALISZÓW

Koło Gospodyń Wiejskich
Wiejski Ośrodek Kultury, Stary Waliszów 91.
Wypieki i jedzenie: pierogi ze śledziem, z kiszoną kapustą,
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Koło Gospodyń Wiejskich
Wiejski Ośrodek Kultury, Nowy Waliszów 81.
Wypieki i jedzenie: drożdżowe baby, mazurki, pierogi z ziemniakami, z ziemniakami i serem, z kapustą, kindziuk, swojskie,
wędzone szynki i boczki.

Stara Bystrzyca

Koło Gospodyń Wiejskich
Wiejski Ośrodek Kultury, Stara Bystrzyca, ul. Bystrzycka 41.

Dania regionalne przygotowane przez KGW w Porębie.
Sałatki i przetwory - specjalność KGW z Ponikwy.
Kram Wielkanocny prezentowany przez KGW ze Starej Bystrzycy.
Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Waliszowa na targach turystycznych we Wrocławiu.
Koło Gospodyń Wiejskich ze Starego Waliszowa.

Szkoła wrażliwości
Urodziwa i niepowtarzalna ziemia bystrzycka wabi
swym pięknem, stając się najczystszym i najpiękniejszym
źródłem natchnienia i inspiracji do pracy twórczej.
Mieszkańcy tutejszych okolic to ludzie niezwykle
wrażliwi i utalentowani, dzięki którym kraina ta stała się
cennym zakątkiem sztuki ludowej.
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Rzeźby wykonane przez twórcę ludowego Józefa Sołodowczuka z Nowego Waliszowa.
Krystyna Kolonko - artysta ceramik z Nowej Bystrzycy.
Ewa Wdowiak z Bystrzycy Kłodzkiej tworząca piękne kompozycje z bibuły.
Rzeźbiarz Józef Sołodowczuk w warsztacie przy pracy.
Praca lokalnego artysty rzeźbiarza Kajetana Dyrdy z Nowej Bystrzycy.

Szkoła wrażliwości
Twórczości artystycznej nie oprze się żaden materiał. Zachwycające
kompozycje powstają z suszonych kwiatów, traw, liści i owoców,
a nastrojowe, aromatyczne świece – z wosku pszczelego.
Niezwykle bogato prezentuje się sztuka ludowa. Na uwagę
zasługują obrazy, kruche witraże, figury świątków, kunsztowne
serwety i wyrabiane na klasycznych krosnach kilimy.

Twórczość artystyczna
ARtyści ludowi

rękodzieło

rzeźba

Sylwia Kozłowska
ul. Górna 20, Wójtowice, tel. 609 188 145
szycie zabawek ekologicznych w kształcie zwierząt, ozdób
lnianych (obrusy, zasłony, serwety), poduszek lnianych
wypełnionych łuską gryki, strojów ludowych wzorowanych
m.in. na tradycjach śląskich.

Ryszard Czapliński
ul. Młynarska 6, Bystrzyca Kłodzka
tel. 74 811 42 32, 723 664 614
www.mlyn-pod-swierkami.ovp.pl
Józef Sołodowczuk
Nowy Waliszów 60
tel. 74 811 91 16

kwiaty z bibuły, tłoczenie w pergaminie,
filcowanie na sucho i mokro, quilling

kowalstwo artystyczne

Jolanta Terlecka
ul. Kłodzka 2, Gorzanów
tel. 74 812 10 07, 605 175 434

Ryszard Herezo,
ul. Podmiejska 2/1, Bystrzyca Kłodzka
tel. 609 878 301

ARtyści plastycy

tkactwo

malarstwo, ceramika, rzeźba, filc

Janina Domaszewska
Poręba 66, tel. 74 811 81 52
www.chatana.republika.pl

Pracownia Działań Twórczych
Ewa Tarczewska, Marta Ruda
ul. Rycerska 20, Bystrzyca Kłodzka
tel. 663 204 522

hafciarstwo
Henryka Marcinkiewicz
ul. Śnieżna 6a/3, Międzygórze
tel. 74 813 52 20
Genowefa Wołyniak
Wilkanów 150a, tel. 74 813 60 71

malowane szkło
Ewa Traczewska
Lasówka 42, tel. 74 811 90 22

malowany jedwab
Ewa Wdowiak
ul. Górna 17, Bystrzyca Kłodzka
tel. 74 811 03 75

dekoracja wnętrz, wyroby z filcu, drewna,
tkanin
Adrianna Fokkens-Mielczarek
ul. Wojska Polskiego 25a, Międzygórze
tel. 607 619 265
www.animadesign.info

rzeźba i ceramika
„Artystyka”, Krystyna Kolonko i Kajetan Dyrda
Nowa Bystrzyca 71,
tel. 508 452 929, 508 452 923, 697 557 600

malarstwo, grafika
Maryla Śliwowska, Bystrzyca Kłodzka

1. Malowane szkło wykonane przez Ewę Wdowiak z Bystrzycy Kłodzkiej.
2. „Bandzior” – pies gospodarzy „Wichrowych Wzgórz” w Międzygórzu przed swoją piękną budą wykonaną przez
Zbigniewa Hildebrandta.
3. Narzędzia pracy Ewy Traczewskiej z Lasówki zajmującej się między innymi malowanym szkłem.
4. Plenery ceramiczne organizowane przez artystów plastyków Krystynę Kolonko i Kajetana Dyrdę w Nowej Bystrzycy.

Domy z duszą
Wiele jest miejsc na tych ziemiach, które pamiętają
prastare czasy. Owiane tajemnicą, spowite legendą
stanowią żywą pamiątkę burzliwych dziejów.
Niektóre drewniane, inne murowane, z galeryjkami
od frontu i łamanymi dachami, są wyraźną pamiątką
wpływów czeskiej i niemieckiej architektury ludowej.
Mówią o nich – domy z duszą – i niewątpliwie
duszę ową mają...

1.
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Pięknie odrestaurowany oryginalny piec z zapieckiem w gospodarstwie „Orlicka Chata” w Lasówce.
Ukwiecone okna w gospodarstwie agroturystycznym „Przy Mostowym Potoku” w Lasówce.
Wnętrze jednego z pokoi gościnnych w gospodarstwie „Chata Lidia” w Międzygórzu.
Jadalnia w gospodarstwie „Chata Lidia” w Międzygórzu.
Oryginalny piec chlebowy w gospodarstwie „Orlicka Chata” w Lasówce.

Domy z duszą
Wnętrza stylowo i gustownie urządzone zdają się snuć wspaniałą
opowieść o czasach, gdy w przepastnych kanapach siadywali
goście przebywający tu dla turystyki lub w celach zdrowotnych.
Zmęczeni wędrowcy zaznają tu ciepła w blasku ognia na kominku
i skosztują wyśmienitej kuchni wprost z węglowego pieca.

„Orlicka Chata”, Danuta Musialik
Lasówka 5, tel. 74 811 90 41, 607 485 669
11 miejsc noclegowych, parking koło domu, rowery,
plac zabaw dla dzieci, wyżywienie
www.orlickachata.pl
e-mail: poczta@orlickachata.pl

„Chata Lidia”, Bogusław Wiśniewski
ul. Wojska Polskiego 27, Międzygórze
tel. 74 812 54 03, 661 124 511
12 miejsc, pokój kominkowy, jazda konna, narty, rowery
www.chatalidia.prv.pl
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Gospodarstwo agroturystyczne „Przy Mostowym Potoku” w Lasówce.
Drewniany ganek w Międzygórzu.
Gospodarstwo agroturystyczne „Góry Bystrzyckie” w Nowej Bystrzycy.
Gospodarstwo agroturystyczne „U Józka” w Starej Łomnicy.
Stylowy pokój z antresolą oraz gospodarze Lidia i Bogusław Wiśniewscy, gospodarstwo „Chata Lidia”
w Międzygórzu.

Świadomość ekologiczna
Gospodarka gminy z dawien dawna ma charakter
przemysłowo – rolniczy, oparty na tradycji
i wykorzystaniu naturalnych zasobów leśnych, rolnych
i mineralnych. Większość sudeckich gospodarstw,
położonych malowniczo wśród lasów i pól, w ciszy
przerywanej jedynie porannym pianiem koguta, nadal
prowadzonych jest naturalnymi sposobami.
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„Chrumka” - przyjacielska świnka wietnamska w gospodarstwie „U Józka” w Starej Łomnicy.
Pole jęczmienia w gospodarstwie „Na Górce” w Pławnicy.
Dorodne pomidory wyhodowane w gospodarstwie „Agrowypoczynek” w Pławnicy.
Króliki hodowane w gospodarstwie rolnym w Idzikowie.
Gęsi z gospodarstwa agroturystycznego „U Józka” w Starej Łomnicy.

Świadomość ekologiczna
Rolnicy od pokoleń kierują się tu regułą złotego środka,
polegającą na zapewnieniu zwierzętom wartościowego
i czystego ekologicznie pokarmu, roślinom – żyznej gleby,
a odbiorcom produktów – zdrowej, smacznej żywności.
Gospodynie sudeckie słyną ze swych zdolności
kulinarnych – można się od nich nauczyć
jak tradycyjnymi sposobami robić sery, masło, chleb,
poznać tajniki robienia konfitur i powideł.

Wykaz gospodarstw
rolnictwo ekologiczne

tradycyjne gospodarstwo

„Pszczelarnia” Ewa Grochowska-Maszewska
Wilkanów 208, tel. 667 510 208
10 miejsc
wyżywienie, rowery, narty, parking, plac zabaw,
kuchnia do dyspozycji, organizacja imprez
okolicznościowych
e-mail: dom@pszczelarnia.pl
www.pszczelarnia.pl

„Na Górce”, Barbara i Józef Wdowiak
Pławnica 32, tel. 74 813 02 56
8 miejsc, grill zadaszony, ogród, tenis stołowy,
kosz i boisko do siatkówki, wyżywienie, rowery,
plac zabaw, możliwość przebywania zwierząt
www.nagorce.wgorach.pl
„Agrowypoczynek”, Grzegorz Kruk, Pławnica 43
tel. 74 813 00 01, 601 426 008
16 miejsc, wyżywienie, grill, parking, boisko,
kuchnia do dyspozycji, możliwość przebywania zwierząt
e-mail: kontakt@agrowypoczynek.com
www.agrowypoczynek.com
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Kozy Marii Jaśnikowskiej - gospodarstwo „Maja” w Długopolu-Zdroju.
„Bronka”, krowa rasy czerwono – białej z hodowli w Porębie.
Owce hodowane przez Władysława Bobaka, Bacówka - Biała Woda.
Kozie mleko, ser oraz płody rolne z ogrodu Marii Jaśnikowskiej – gospodarstwo „Maja” w Długopolu-Zdroju.

Ciekawostki
Każdy, kto odwiedzi te strony, przekona się, że jest to świat rodem
z baśni tysiąca i jednej nocy – pełen niezwykłych legend,
tajemnic i ciekawostek...
Odnajdziemy tu m.in. Muzeum Filumenistyczne,
prezentujące bogate zbiory związane z historią
niecenia ognia, imponującą replikę piramidy Cheopsa
i położony w Międzygórzu czarowny Ogród Bajek.
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Medytacja w replice piramidy Cheopsa w gospodarstwie agroturystycznym „Andrzejówka” w Lasówce.
Oczko wodne w arboretum w gospodarstwie „Wzgórze Magnolii” w Długopolu-Zdroju.
Energetyczna piramida Cheopsa w gospodarstwie „Andrzejówka” w Lasówce.
Izba Pamięci Rolnictwa w Bystrzycy Kłodzkiej.
Sudecka chata.

Ciekawostki
Bystrzycka Izba Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika, zwana
stodołą rolniczych unikatów, posiada największą na tym terenie kolekcję
maszyn i sprzętów (nie tylko) rolniczych.
Obok siebie stoją tu młockarnie, wielkie kufry, pierwsze telewizory
i niespotykane już dziś naczynia, bez których nie wyobrażano sobie
pracy w domu. W gospodarstwie agroturystycznym, o pięknej nazwie
„Wzgórze Magnolii”, znajduje się wspaniałe arboretum z ponad
200 okazami unikalnych drzew, krzewów i kwiatów.

Wykaz gospodarstw
arboretum

piramida energetyczna

„Wzgórze Magnolii”, Ryszard Krząstek
ul. Sadowa 4, Długopole-Zdrój
tel. 74 813 91 62, 691 516 282
5 miejsc, odkryty basen, ogród-arboretum, sad, tenis stołowy,
rowery, koszykówka, możliwość przebywania zwierząt
www.sudety.info.pl/wzgorzemagnolii/

„Andrzejówka”, Andrzej Młynarek
Lasówka 4, tel. 74 811 90 07
16 miejsc, kuchnia dla gości, piramida Cheopsa, grill,
rowery, plac zabaw, meble ogrodowe,
biblioteka, sala kominkowa z RTV, możliwość
przebywania zwierząt – małe psy
e-mail: a.mlynarek@interia.pl
www.lasowka-noclegi.pl

Izba Pamięci Rolnictwa
Izba Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika
Bystrzyca Kłodzka, ul. Kolejowa 5
tel. 74 811 25 27
Czynne codziennie w godz. 10.00 – 17.00
Wstęp – wolne datki

1. Kolekcja zegarków Jerzego Gąsiora, gospodarza „Na Pograniczu” w Lasówce.
2. Fragment przepięknego arboretum założonego przez Ryszarda Krząstka gospodarza „Wzgórza Magnolii”
z Długopola-Zdroju.
3. Wnętrze Izby Pamięci Rolnictwa w Bystrzycy Kłodzkiej.
4. Rozchodnik Ostry rosnący między innymi w Krowiarkach.
5. Starzec Kędzierzawy na podgórskiej łące.

Zespoły ludowe
Dziedzictwo kulturowe staje się bardzo
cennym produktem rynku turystycznego.
Nie może to być jednak kultura
uogólniona. Powinna być jak
najbardziej autentyczna i lokalna.
Taką kulturę prezentują lokalne zespoły
ludowe.

Zespoły ludowe
Stary Waliszów

Gorzanów

Ludowy Zespół Śpiewaczy
TARNAWICZANKI
Wiejski Ośrodek Kultury, Stary Waliszów 91

Zespół Pieśni
CYRANECZKI
Wiejski Ośrodek Kultury, Pl. Wolności 1

Wilkanów

Stara Łomnica

Ludowy Zespół Śpiewaczy
WILCZANIE
Wiejski Ośrodek Kultury, Wilkanów 137

Ludowy Zespół Śpiewaczy
ŁOMNICZANKI
Remiza OSP, Stara Łomnica 72a

Nowy Waliszów

Stara Bystrzyca

Ludowy Zespół Śpiewaczy
WALISZOWIANIE
Wiejski Ośrodek Kultury, Nowy Waliszów 81

Zespół Pieśni
JAGODA
Wiejski Ośrodek Kultury, ul. Bystrzycka 41
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„Tarnawiczanki” Stary Waliszów.
„Cyraneczki” Gorzanów.
„Jagoda” Stara Bystrzyca.
„Waliszowianie” Nowy Waliszów.
„Łomniczanki” Stara Łomnica.
„Wilczanie” Wilkanów.

Aktywny wypoczynek
Góry, doliny, rozległe łąki poprzecinane rwącymi
rzekami, gęste prastare knieje, kryjące w swych
ostępach wspaniałe wodospady – to wszystko
sprawia, że dla spragnionych wrażeń przybyszów,
nie brak możliwości aktywnego wypoczynku.
Niepowtarzalne krajobrazy, z których słynie ziemia
bystrzycka, zachęcają do uprawiania turystyki pieszej
i rowerowej.
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Nauka strzelania z łuku organizowana przez Szkołę Przetrwania „Birkut” z Lasówki.
Dorodne pstrągi hodowane w gospodarstwie agroturystycznym „Osmelakowa Dolina” w Spalonej.
Łowisko pstrągów w gospodarstwie „Osmelakowa Dolina” w Spalonej.
Szkółka jeździecka w gospodarstwie agroturystycznym „Chata Lidia” w Międzygórzu.
Rowerzyści na szlaku w Masywie Śnieżnika.

Aktywny wypoczynek
Ziemia bystrzycka słynie z pięknych krajobrazów. Oko wędrowca
cieszą zarówno malownicze, rozłożyste doliny, jak i piękne,
stare góry porośnięte lasami obfitującymi w dziką zwierzynę.
Liczne szlaki prowadzą do niezwykle urokliwych zakątków, gdzie
przyroda pyszni się swoją wspaniałością. Warto powędrować
krętymi, górskimi drogami, by zobaczyć rzadkie gatunki roślin
i zwierząt oraz zapierające dech w piersiach miejsca, do jakich
bez wątpienia należy wspaniały wodospad Wilczki.

Wykaz gospodarstw
trekking, rowery
„Dom pod Błękitnym dachem”, Stefania i Bolesław Madaj
ul. Wojska Polskiego 13, Międzygórze, tel. 74 813 52 04
16 miejsc, grill, wycieczki piesze, parking,
kuchnia do dyspozycji, plac zabaw
e-mail: mich_mad@poczta.onet.pl
www.miedzygorze-nocleg.pl
„Leszczynowy Dworek”, Anita i Dawid Wróblewscy
Ponikwa 57, tel. 74 813 90 56, 512 360 559
18 miejsc, wyżywienie, rowery, organizacja wycieczek
pieszych, parking, sala konferencyjna, plac zabaw, możliwość
przebywania zwierząt, kuchnia do dyspozycji, organizacja
imprez okolicznościowych, boisko, zadaszona altanka, miejsce
na ognisko i grill, staw, kuligi
e-mail:leszczynowydworek@gmail.com www.ponikwa.pl
„Wichrowe Wzgórza”, Marcin Madaj
ul. Wojska Polskiego 11, Międzygórze
tel. 74 813 51 90, 696 500 525
36 miejsc, staw rybny, konie, wycieczki piesze, sala konferencyjna, pole namiotowe, boisko, możliwość przebywania
zwierząt, kuligi, parking, plac zabaw, kuchnia do dyspozycji
e-mail: miedzygorze24@o2.pl www.wichrowe-wzgorza.pl
„Na Pograniczu”, Jerzy Gąsior
Lasówka 10, tel./fax. 74 811 90 02, 606 224 745
16 miejsc, wynajem całego domu, narty, kuchnia, plac zabaw,
grill, rowery, możliwość przebywania zwierząt
e-mail: lukaszg36@interia.pl www.zieleniecnoclegi.pl
„Domek pod Hubą”, Urszula Kalak
Lasówka 43, tel. 602 100 750, 605 299 017
9 miejsc, wyżywienie, organizacja imprez okolicznościowych,
wycieczki piesze, parking
e-mail: ulakalak@o2.pl www.lasowka.of.pl
www.zieleniec.info.pl

wędkowanie
„U Magdy”, Wanda Gadzińska
Długopole Dolne 38a, tel. 74 813 90 26
6 miejsc, staw rybny, możliwość przebywania zwierząt
www.umagdy.noclegiw.pl
„Siedlisko-Rudawa”, Krystyna i Stanisław Lorenz
Rudawa 10, tel. 74 813 90 07
15 miejsc, staw rybny, parking, kuchnia do dyspozycji, miejsce
na grill i ognisko, organizacja imprez okolicznościowych,
basen letni, wycieczki piesze, sala konferencyjna, możliwość
przebywania zwierząt
e-mail:chatka@rudawa.pl www.rudawa.pl
„U Józka”, Józef Orłowski
Stara Łomnica 42, tel. 74 811 83 28
8 miejsc, łowisko-staw, blisko las, grill, możliwość przebywania
zwierząt, plac zabaw, kuchnia do dyspozycji
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„Góry Bystrzyckie”, Konrad Markowski
Nowa Bystrzyca 60, tel. 603 087 536
8 miejsc (mieszkanie, chata), kuchnia, łazienka, RTV,
staw z pstrągami, parking, grill
e-mail: kmark1@wp.pl www.gorybystrzyckie.agrowakacje.pl

narty
„Osmelakowa Dolina”, Mariola Osmelak
Spalona 14, tel. 74 811 90 39, 695 420 688
14 miejsc, staw z pstrągami, wędkowanie, wyciąg narciarski,
możliwość przebywania zwierząt
e-mail: osmelak@spalona.pl www.osmelakowadolina.pl
„Przy Mostowym Potoku”, Grażyna Muskus
Lasówka 22, tel. 74 811 90 21, 886 319 717
10 miejsc, wyżywienie, boisko do siatkówki, narty, grill,
organizacja wycieczek, sprzęt rekreacyjny
e-mail:grazyna.muskus@o2.pl www.a-pmp.prv.pl
„Jaworowy Domek”, Maria i Waldemar Jaworscy
Starkówek 38, tel. 74 868 19 67
7 miejsc, miejsce na ognisko, grill, sanki, narty, parking,
zadaszona altana
„Smoczy Dwór”, Marek Filiks
Lasówka 36, tel. 74 811 90 11, 605 273 843
17 miejsc, kuchnia do dyspozycji, rowery, wyżywienie,
bilard, tenis stołowy, narty, kuligi, plac zabaw, sauna,
organizacja imprez okolicznościowych, parking, możliwość
przebywania zwierząt
e-mail:marekfiliks@wp.pl www.smoczydwor.pl
„Pod Zieleńcem”, Aleksandra Kwaśniak-Płacheta
Lasówka 56, tel. 605 527 427
15 miejsc, narty, organizacja wycieczek pieszych i imprez
okolicznościowych, parking, sala konferencyjna, możliwość
przebywania zwierząt, kuchnia do dyspozycji
e-mail: rezerwacja@podzielencem.pl www.podzielencem.pl

basen
„Willa Róż”, Michał Rybikowski
ul. Wojska Polskiego 11, Międzygórze
tel. 74 813 51 43
16 miejsc, basen letni, plac zabaw, sauna, rowery, narty,
parking, e-mail:list@willaroz.pl www.willaroz.pl
„Pod Górką”, Anita Zięba
Młoty 22, tel. 74 811 38 57
12 miejsc, boisko do siatkówki i koszykówki, basen odkryty,
tenis stołowy, plac zabaw, kort tenisowy

ekstremalnie
„Birkut” – szkoła przetrwania, Waldemar Borkiewicz
Lasówka 62 a/3, tel. 512 299 764
szkolenia spadochronowe i wspinaczkowe, spływy kajakowe
www.birkut.pl

Sarenka – okolice Bystrzycy Kłodzkiej.
Śnieżyca Wiosenna rosnąca w okolicach Poręby.
Wędrowcy na szlaku zmierzający do schroniska „Na Śnieżniku”.
Bystrzyca Łomnicka w okolicach Młotów.

Aktywny wypoczynek
Ziemie bystrzyckie to wręcz niewyczerpane źródło dla wszelkich
aktywności. Doskonałe warunki przyrodnicze i klimatyczne sprawiają,
że górskie stoki skrzą się bielą niekiedy aż do maja, ściągając
entuzjastów białego szaleństwa, ceniących kameralny, rodzinny
wypoczynek, z dala od zgiełku wielkich aglomeracji. Nawet
podróżnik poszukujący znacznie silniejszych emocji znajdzie tu
swój azyl. Wspinaczka skałkowa i zjazdy z dużych wysokości?
A może wspaniały rajd terenowy po bezdrożach?
Bardzo proszę!
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Wyciąg narciarski w Spalonej w Górach Bystrzyckich.
Dzieci na biwaku w Lasówce.
Wspinaczka skałkowa organizowana na Pasterskich Skałach w okolicach Idzikowa.
Spływ kajakowy na Dzikiej Orlicy organizowany przez Szkołę Przetrwania „Birkut” z Lasówki.

www.bystrzycaklodzka.pl

Informacja Turystyczna
Bystrzyca Kłodzka, Mały Rynek 2/1,
tel. 74 811 37 31, fax 74 811 37 07
e-mail: it-bystrzycaklodzka@wp.pl turystyka@bystrzycaklodzka.pl
www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl

