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SLYŠTE, SLYŠTE

Za lesy, za horami, leží v jižní části Kladského výběžku krajina 

výjimečné krásy. Od věků, jako věrná, královská strážná věž, střeží 

její hranice Bystrzycké hory a prastarý Králický Sněžník. 

Každý, kdo zde alespoň jednou vkročí, bez váhání dosvědčí, že 

by bylo hříchem nenavštívit tento čarovný kout země skrývající 

nesčetná bohatství. Mírné klima, krása panenské krajiny, četné 

prameny minerálních vod, unikátní památky – to vše způsobuje, 

že pobyt v tomto pohostinném kraji kolem Bystrzyce se vždy zdá 

nějak krátký…

Přes to všechno stojí za to si zapamatovat zejména chutě a vůně, 

které příchozí doprovázejí na každém kroku.

Zahajme putování po stezce krásy a historie, v krajině, kde zlaté 

klasy obilí šeptají tiše ve větru a zapadající slunce purpurou 

zahaluje svahy. Pocítíme vůni v paprscích slunce dozrávajícího 

ovoce, sušených bylin a sladkost medu. Zaposloucháme se 

do ticha, potěšíme oči přepychem přírody a uměleckými díly 

vzniklými před staletími.

Poznejme zemi skrývající nejvzácnější poklady – poklady 

přírody…

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Jak se zde říká: Čím chata bohatá (čili Co máme, to dáme)

Úvodem



Chutě a vůně

Kuchyně v okolí Bystrzyce Kłodzké je neobyčejnou aromatickou 

kompozicí vlivů českých, německých a polských, zejména 

slezských a z východního pohraničí Polska. Na tradičním 

talíři vedle nadýchaných slezských klusek (šišek) mají 

své místo i kynuté knedlíky a slavnostním 

doplněním je zvěřina s jemnou příchutí 

jalovce a s věnečkem praváků nebo 

pstruzi pečení na roštu, na másle, na 

česneku s vonnými bylinami.



1. Starý, originální kotlík na vaření aromatických jídel v peci na chleba na agroturistické farmě Orlicka Chata  
v Lasówce

2. Chutné domácí koláče se sezónním ovocem nabízené na farmě Na Podgrodziu v Bystrzyci Kłodzké
3. Krokety z domácího kysaného zelí připravené v hospodářství U Gieni ve Wilkanowě
4. Tradiční slezské pochoutky – specialita hospodyně Orlické Chaty v Lasówce
5. Stylová kuchyň Danuty Misialik na agroturistické farmě Orlicka Chata v Lasówce



Chutě a vůně

Během gastronomického putování bystrzyckým 

krajem nemůžeme vynechat výborné sýry.

Rozkoší pro vaše jazýčky budou kozí sýry 

připravované v rozmarýnové marinádě a také tvrdé 

vřetenovité oštěpky, pečlivě vymačkané ze soleného 

ovčího sýra a uzené v kouři z borovicového a 

smrkového dříví.



1. Sýry z kozího mléka vyráběné na  agroturistické farmě Maja v Długopoli Zdroji
2. Pravý oštěpky z Tater – Biała Woda v oblasti Králického Sněžníku
3. Chutné domácí pokrmy nabízené na agroturistické farmě Na Podgrodziu w Bystrzyci Kłodzké
4. Horalské oscypki vyráběné pod Králickým Sněžníkem
5. Domácí škvařené sádlo s jablky – specialita Ewy Wdowiak, hospodyně Na Podgrodziu v Bystrzyci Kłodzké



Téměř v každém hospodářství v okolí Bystrzyce Kłodzké 

je slyšet bzučení pracovitých včel. Nádherné medonosné 

včelíny jsou často dědictvím po dědovi nebo pradědovi, 

kteří se zabývali výrobou této zlatavé pochoutky. 

Stojí za to se zde zastavit a okusit výborný, květy a lesem 

vonící med.

Chutě a vůně



1. Úly na agroturistické farmě Na Górce v Pławnici
2. Med a svíce z včelího vosku Tadeusze Patynky z Bystrzyce Kłodzké
3. Květnatá louka kolem Pławnice
4. Včelařství na agroturistické farmě Pod Lipami v Długopoli Dolním
5. Feliks Czarnecki při práci ve včelíně v Poniatowě



Jak voní vesnice v bystrzyckém kraji?

Odpověď je jednoduchá – voní nádherně! Kompotem z jablek, 

sušených švestek nebo rebarbory, lipovým čajem s mátou, 

višňovou tinkturou, malinovým džemem, marinovanou 

houbou a okurkou kvašenou v hliněném hrnci….

Voní nejkrásněji kynutým těstem zadělaným v díži, zlatavým 

medem na krajíci čerstvého chleba. Voní jarem, létem, 

podzimem a zimou, inspiruje smysly bez ohledu na čas a roční 

období.

Chutě a vůně



Seznam farem

dobré jídlo

U Geni, Genowefa Wołyniak
Wilkanów 150a
tel. +48 74 8136071
20 míst, gril, ohniště, zpěv, ruční práce, kola, 
domácí strava, možnost pobytu se zvířaty, 
50% sleva pro děti do 7 let
www.sudety.info.pl  

Stokrotka, Antoni Parasiewicz, 
Antonina Orzechowska
Szklarka 25
tel. +48 74 8118018, +48 74 8118019
20 míst, rybníky, rybaření, sběr bylin a hub, 
grilování, ohniště, stravování, sál pro 40 osob, 
možnost pobytu se zvířaty

„Jak u mamy”, Dariusz Capaja
Nowy Waliszów 14
tel. +48 74 8110530 
18 míst, kavárna, kulečník, diskotéky, domácí 
kuchyně, volejbalové hřiště, pořádání oslav, 
květinová zahrada, rybník, gril, kola
www.sudety.info.pl
  

kozí mléko

Maja, Maria Jaśnikowska
ul. Ogrodowa 16, Długopole Zdrój
tel. +48 74 8139199, 
+48 512 307018 
9 míst, ekologické stravování, lyžování,  
dětské hřiště, krb - gril, 50% sleva   
pro děti do 10 let
www.sudety.info.pl/maja 
   
Sudecka Chata, Małgorzata Korwel
Lasówka 8
tel. +48 74 8119024
14 míst, domácí kuchyň, společenská 
místnost, přístřešek s krbem venku, dětské 
hřiště, místnost s  krbem, kola
www.sudety.info.pl                                                    
                     

dary lesa

Dom na Dęboszu, Maria Wiązowska
Poniatów 1, tel./fax +48 71 3132863
mobil +48 609 238012
5 míst, kuchyň, jídelna, místo na táborák
e-mail: poniatow@op.pl 
www.poniatow.webpark.pl 

Zacisze, Ewa i Piotr Wilczyńscy
Stara Łomnica 30 
tel. +48 502 263836
11 míst, strava, parkoviště, dětské hřiště, 
rybník, místo na táborák, gril, možnost pobytu 
se zvířaty
www.agrozacisze.republika.pl   

sběr medu 

Pod  Lipami, Dagmara Jania
Długopole Dolne 33
tel. +48 74 8139140 
20 míst, strava, jízda na koních, gril, hřiště 
na volejbal, místnost s krbem, dětské hřiště, 
parkoviště, možnost pobytu se zvířaty;  
slevy pro děti
www.sudety.info.pl/pod lipami 
e-mail: podlipami33@wp.pl, 

včelařství

Tadeusz Patynko
ul. Osiedlowa 25/1, Bystrzyca Kłodzka
tel. +48 663 815846 

Marceli Dąbrowski
ul. Wojska Polskiego 7, Bystrzyca Kłodzka 

Władysław Błauciak, Ponikwa                                  

                                                         

salaš 

Bacówka – Biała Woda, 
Władysław Bobak
Idzików 49, tel. +48 74 8130259                    

                                            

1. Hnízdo skřivana v okolí Poręby
2. Krásný pravák z bystrzyckého lesa
3. Podzimní pohled na lesy Bystrzyckých hor
4. Výrobky připravované v hospodářství Orlicka Chata w Lasówce



Půvabná a neopakovatelná krajina pod Králickým 

Sněžníkem a Bystrzyckými horami láká svou krásou 

a stává se nejčistší a nejkrásnější inspirací pro tvůrčí 

práci. Zdejší obyvatelé jsou mimořádně citliví a 

talentovaní. Díky nim se tento region stal vzácným 

úročištěm lidového umění. 

Umělecká tvorba



1. Sochy lidového umělce Józefa Sołodowczuka z Nowého Waliszowa
2. Krystyna Kolonko – keramička z Nowé Bystrzyce
3. Ewa Wdowiak, hospodyně Na Podgrodziu v Bystrzyci Kłodzké, vytvářející krásné kompozice ze savého papíru
4. Sochař Józef Sołodowczuk v dílně při práci
5. Výtvor místního sochaře Kajetana Dyrdy z Nowé Bystrzyce



Umělecké tvorbě neodolá žádný materiál. Úžasné kompozice 

vznikají ze sušených květin, trávy, listí a ovoce. Náladové, 

aromatické svíčky se zhotovují ze včelího vosku.

Mimořádně bohatě je zastoupeno lidové umění. Za pozornost 

stojí obrazy, křehké vitráže, sošky svatých, umělecké ubrusy a 

na klasických tkalcovských stavech vyráběné tkané koberce 

(kelimy).

Umělecká tvorba



1. Malované sklo Ewy Wdowiak, hospodyně Na Podgrodziu, Bystrzyca Kłodzka
2. Bandzior –  pes domácích z Wichrowych Wzgórz v Międzygórzi před svou krásnou boudou vyrobenou 

Zbigniewem Hildebrandtem
3. Pracovní nástroje Ewy Traczewské z Lasówky, která se zabývá také malováním na sklo
4. Keramická dílna pod širým nebem pořádaná výtvarníky Krystynou Kolonko a Kajetanem Dyrdou z Nowé 

Bystrzyce

Umělecká tvorba

malování na sklo 
Ewa Traczewska, Lasówka 42, tel. +48 74 8110922 

malování hedvábí
 
Agata Michalska, Starkówek 36, tel. +48 74 8690317 

Ewa Wdowiak, ul. Górna 17, Bystrzyca Kłodzka
tel. +48 74 8110375

VÝROBA ZE DŘEVA

kořenové plastiky
 
Grażyna Muskus, Lasówka 42, tel. +48 74 8119021
 

bednářství 
Michał Bielecki, ul. Wojska Polskiego 66, 
Bystrzyca Kłodzka, tel. +48 74 6442335 

obrazy na kůře  
Agata Michalska, Starkówek

VÝTVARNÍCI

sochařství
Artystyka, Kajetan Dyrda, 
Nowa Bystrzyca 71, tel. +48 508 452929

keramika
Artystyka, Krystyna Kolonko
Nowa Bystrzyca 71, tel. +48 508 452929

malířství 
Michał Fostowicz,  
ul. Powstańców Śląskich, Międzygórze

LIDOVÍ UMĚLCI

sochařství
 
Młyn pod Świerkami, Ryszard i Romualda Czaplińscy
ul. Młynarska 6, Bystrzyca Kłodzka
tel. +48 74 8114232
10 míst ve starém mlýně z 18. století, možnost  
samostatné přípravy jídel nebo využití plné penze, 
možnost stanování, parkoviště, gril, rybník, rybaření, slevy 
pro děti, možnost pobytu se zvířaty
www.dor-rol.com.pl     

Józef Sołodowczuk, Nowy Waliszów 60 
tel. +48 74 8119116

Wiesław Czermak-Sas, také básník, satirik, autor pohádek, 
kreslíř, skladatel lidových písní, 
ul. Kolejowa 173, Bystrzyca Kłodzka, tel. +48 74 8110064 

Zbigniew Skawina, Topolice 8, tel. +48 74 8121036 

umělecké kovářství 
Ryszard Herezo, ul. Podmiejska 2/1, Bystrzyca Kłodzka 

tkalcovství 
Chata na Przełęczy, 
Janina Domaszewska, Andrzej Domaszewski, 
Poręba 66, tel. +48 74 8118152 
32 míst, stravování, místnost s krbem, kola, místa na 
táborák, TV, parkoviště, knížky, možnost pobytu se zvířaty
e-mail: chata.na.przeleczy@wp.pl
www.chatana.republika.pl

výšivkářství
Henryka Marcinkiewicz, ul. Śnieżna 6a/3, Międzygórze
tel. +48 74 81135220 

Genowefa Wołyniak, Wilkanów, tel. +48 74 8136071

Halina Roztoczil, Idzików, tel. +48 74 8130020 

Magdalena Gonciarz, Idzików, tel. +48 74 8130225

pletařství
Agnieszka Sworszt, Wyszki 15 a, tel. +48 74 8110682



Je zde mnoho míst, která pamatují ještě prastaré 

časy. Opředené tajemstvím a legendami jsou 

živou vzpomínkou neklidných dějin. Některé 

dřevěné, jiné zděné, s ochozy v přední části a 

lomenými střechami jsou zřetelnou připomínkou 

vlivů německé a české lidové architektury. Říká se 

o nich domy s duší a bezpochyby svou duši mají…

Domy s duší



1. Krásně obnovená originální kamna se zápecím na farmě Orlicka Chata v Lasówce
2. Okna ozdobená květinami na agroturistické farmě Przy Mostowym Potoku v Lasówce
3. Interiér jedné z místností pro hosty na farmě Chata Lidia w Międzygórzi
4. Jídelna na farmě Chata Lidia v Międzygórzi
5. Originální chlebová pec na farmě Orlicka Chata v Lasówce



Stylově a vkusně zařízené interiéry jako by vyprávěly 

o dávných časech, kdy na hlubokých pohovkách sedávali 

hosté, kteří sem přijížděli za turistikou nebo ze zdravotních 

důvodů. Unavení poutníci zde zakusí teplo u krbu a 

ochutnají vynikající jídla podávaná přímo z plotny.

Domy s duší

Orlicka Chata, Danuta Musialik
Lasówka 5, tel. +48 74 8119041, +48 32 2049501
10 míst pro přespání, parkoviště u domu, kola, dětské 
hřiště, strava 
www.orlickachata.pl
e-mail: poczta@orlickachata.pl

Chata Lidia, Bogusław Wiśniewski
ul. Wojska Polskiego 27, Międzygórze 
tel. +48 74 8125403
12 lůžek, místnost s krbem, projížďky na koních,  
lyže, kola
www.sudety.info.pl/chatalidia



1. Agroturistická farma Przy Mostowym Potoku w Lasówce
2. Kryté dřevěné zápraží v Międzygórzi
3. Agroturistická farma Góry Bystrzyckie v Nowé Bystrzyci
4. Agroturistická farma U Józka ve Staré Łomnici
5. Stylově zařízená místnost s majiteli Lidií a Bogusławem Wiśniewskými, farma Chata Lidia w Międzygórzi



Hospodářství obce je zaměřeno tradičně na 

průmysl a zemědělství, na využívání přírodních, 

zemědělských a nerostných zdrojů. Většina 

zdejších farem, ležících uprostřed lesů a polí, 

v tichu přerušovaném pouze ranním kokrháním 

kohoutů, je spravována tradičními způsoby.

Ekologické povědomí



1. Chrumka – přátelské vietnamské prase z farmy U Józka ve Staré Łomnici
2. Pole ječmene na farmě Na Górce v Pławnici
3. Krásná rajčata vypěstovaná na farmě Agrowypoczynek v Pławnici
4. Králíci ze zemědělské farmy v Idzikowě
5. Husy z agroturistické farmy U Józka ve Staré Łomnici



Zemědělci se zde celé generace řídí pravidlem zlatého 

středu – používají pouze hodnotná a ekologicky 

čistá krmiva, plodiny pěstují na úrodné půdě a svým 

zákazníkům dodávají pouze zdravé a chutné produkty. 

Místní hospodyně jsou známé tím, že umí dobře 

uvařit. Můžete se od nich naučit, jak se tradičními 

způsoby vyrábí tvaroh, máslo a sýry. Poznáte tajemství 

přípravy zavařenin a povidel.

Ekologické povědomí

Seznam farem

tradiční hospodářství 

Na Górce, Barbara i Józef Wdowiak, Pławnica 32
tel. +48 74 8130256
8 míst, přístřešek s grilem, zahrada, stolní tenis,  
koš a volejbalové hřiště, strava, kola,  
slevy pro děti, 
možnost pobytu s vlastními zvířaty
www.nagorce.ta.pl
www.nagorce.wgorach.com.pl    
                
Agrowypoczynek, Grzegorz Kruk, Pławnica 43
tel. +48 74 8130001 
10 míst  
e-mail: zajka9@wp.pl

ekologické zemědělství

Na Podgrodziu, Ewa i Józef Wdowiak,  
ul. Górna 17, Bystrzyca Kłodzka
tel. +48 74 8110375, +48 692 170681
12 míst, možnost stanování, gril, parkoviště,
plná penze z vlastní úrody, slevy pro děti,  
možnost pobytu s vlastními zvířaty
www.napodgrodziu.republika.pl

byliny
 
Pod jednym dachem, Lucyna Sworszt, Wyszki 15 a
tel. +48 74 8113846
8 míst, stravování, zahrada, gril
e-mail: wyszki@o2.pl



1. Kozy Marie Jaśnikowské – farma Maja, Długopole Zdrój
2. Bronka – strakatá kráva z chovu v Porębě
3. Ovce chované v certifikovaném ekologickém chovu Na Podgrodziu, Bystrzyca Kłodzka
4. Kozí mléko, sýr a zemědělské plodiny ze zahrady Marie Jaśnikowské – farma Maja, Długopole Zdrój



Zajímavosti

Každý, kdo navštíví tato místa, zjistí, že je to svět jak z pohádek 

tisíce a jedné noci – plný nezvyklých legend, tajemství 

a zajímavostí...

Najdeme zde například Muzeum zápalkových 

etiket a náčiní k rozněcování ohně, imponující 

repliku Cheopsovy pyramidy a kouzelnou 

pohádkovou zahradu.



1. Meditace v replice Cheopsovy pyramidy na agroturistické farmě Andrzejówka v Lasówce
2. Jezírko v arboretu farmy Wzgórze Magnolii v Długopoli Zdroji
3. Energetická Cheopsova pyramida  na farmě Andrzejówka v Lasówce
4. Pamětní síň zemědělství v Bystrzyci Kłodzké
5. Krásně obnovené stavení ve Wyszkách



Zajímavosti

Pamětní síň zemědělství v obcích pod masivem Králického 

Sněžníku, nazývaná stodolou zemědělských unikátů, schraňuje 

největší regionální kolekci strojů a zařízení, a to nejen 

zemědělských. Vedle sebe tak stojí mlátičky, velké kufry, první 

televizory a nejrůznější, dnes již zcela zapomenuté nádoby 

a nástroje, které se kdysi používaly v domácnosti.

Na agroturistické farmě s krásným názvem Wzgórze Magnolii se 

nachází nádherné arboretum s více než 200 exempláři unikátních 

dřevin, keřů a květů.



1. Sbírka hodin Jerzyho Gąsiora, majitele Horského penzionu v Lasówce
2. Arboretum založené Ryszardem Krząstkem, majitelem farmy Wzgórze Magnolii v Długopoli Zdroji
3. Interiér Pamětní síně zemědělství v Bystrzyci Kłodzké
4. Rozchodník ostrý rostoucí v pohoří Krowiarki
5. Starček potoční na podhorské louce

Seznam farem

Energetická pyramida

Andrzejówka, Andrzej Młynarek, Lasówka 4
tel. +48 74 8119007
14 míst, kuchyň pro hosty, „Cheopsova“ pyramida, 
gril, kola, dětské hřiště, zahradní nábytek, knihovna, 
místnost s krbem s TV, možnost pobytu s vlastními 
zvířaty – malí psi
www.sudety.info.pl/andrzejówka  

Arboretum 
     
Wzgórze Magnolii, Ryszard Krząstek
ul. Sadowa 4, Długopole Zdrój, 
tel. +48 74 8139162, +48 691 516282
8 míst, venkovní bazén, zahrada-arboretum, sad, stolní 
tenis, kola, basketbal, slevy pro děti, možnost pobytu 
se svými zvířaty
www.sudety.info.pl/wzgorzemagnolii/

Pamětní síň zemědělství

Izba Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika
ul. Kolejowa 5, Bystrzyca Kłodzka
tel. +48 74 8112527
Otevřeno denně v době 10.00 –17.00 hod.
Vstupné dobrovolné



Aktivní odpočinek

Hory, údolí, louky kolem řek, husté staré 

lesní porosty, chránící ve svých houštinách 

nádherné vodopády – to vše je lákadlem 

pro návštěvníky dychtící po zážitcích, dojmech 

a aktivním odpočinku. Neopakovatelná krajina, 

která proslavila tento region, zve k pěším  

i cyklistickým výletům. 



1. Výuka střelby z luku pořádaná Školou přežití Birkut z Lasówky
2. Velcí pstruzi chovaní na agroturistické farmě Osmelakowa Dolina ve Spaloné
3. Chytání pstruhů na farmě Osmelakowa Dolina ve Spaloné
4. Jezdecká škola na agroturistické farmě Chata Lidia w Międzygórzi
5. Cyklisté na trase v masivu Králického Sněžníku



Aktivní odpočinek 

Okolí Bystrzyce Kłodzké se vyznačuje nádhernou krajinou. 

Oko poutníka potěší pohled na malebná, široká údolí a 

staré hory porostlé lesy plnými zvěře. Řada stezek vede do 

neobyčejně půvabných zákoutí, kde příroda ukazuje celou 

svou nádheru. Vydejte se na cestu po klikatých horských 

cestách, obdivujte vzácné druhy rostlin a živočichů, 

poznejte zajímavá místa, k nimž bezpochyby patří 20 metrů 

vysoký vodopád na říčce Wilczka.



1. Srnčí mládě v okolí Bystrzyce Kłodzké
2. Bledule jarní rostoucí v okolí Poręby
3. Turisté na trase k horské chatě Na Śnieżniku
4. Bystrzyca Łomnicka v okolí Młotů

Seznam farem

Nad Orlicą, Teresa i Mirosław Pomietło
Lasówka 52, tel. +48 74 8119017
14 míst, dětské hřiště, gril, rybník s pstruhy, stravování
www.sudety.info.pl/nadorlica

U Józka, Józef Orłowski, Stara Łomnica 42 
tel. +48 74 8118328 
6 míst, rybaření – rybník, poloha u lesa, kola, ponton, 
strava, možnost pobytu s vlastními zvířaty

lyže

Osmelakowa Dolina, Mariola Osmelak
Spalona 14, tel. +48 74 8119039, mobil +48 695 420688
14 míst, rybník se pstruhy, lyžařský vlek, možnost pobytu 
s vlastními zvířaty
www.osmelakowa-dolina.mailnet.pl  
e-mail: osmelak@mailnet.pl

Przy Mostowym Potoku, Grażyna Muskus
Lasówka 22, tel. +48 74 8119021
10 míst, stravování, volejbalové hřiště, lyže, gril, pořádání 
výletů, vybavení pro rekreaci
www.a-pmp.prv.pl
e-mail: marta@muskus.de

Góry Bystrzyckie, Waldemar Markowski
Nowa Bystrzyca 60, tel. +48 603 087536
8 míst (byt, chata), kuchyň, koupelna, TV, 
rybník se pstruhy, parkoviště, gril
www.gorybystrzyckie.agrowakacje.pl 
e-mail: kmark1@wp.pl

bazén 

Smoczy Dwór, Henryk Filiks
Lasówka 36  
tel. +48 74 8119011, mobil +48 605 273843
17 míst, strava, kulečník, stolní tenis, lyže, sáňky, kola, 
jízdy na saních, projížďky terénním vozem, možnost 
pobytu s vlastními zvířaty
www.zieleniec.pl/smoczydwor
e-mail: marekfiliks@wp.pl

Pod Górką, Anita Zięba, Młoty 22
tel. +48 74 8113857
12 míst, venkovní bazén, volejbalové a basketbalové 
hřiště, stolní tenis, dětské hřiště, tenisový kurt

extrémní sporty

Birkut – Szkoła Przetrwania, Waldemar Borkiewicz
Lasówka 20, tel. +48 74 811 90 06  

trekking, kola 

Dom pod błękitnym dachem, Stefania i Bolesław Madaj 
ul. Wojska Polskiego 13, Międzygórze, tel. +48 74 8135204  
15 míst, gril, možnost pobytu s vlastními zvířaty,  
místnost s krbem
www.sudety.info.pl   

Jaworowy Domek, Maria i Waldemar Jaworscy
Starkówek 38, tel. +48 74 8681967 
20 míst, krb, kulečník, rybník, volejbalové hřiště, možnost 
pobytu s vlastními zvířaty, jízdy na saních, lyžování,  
cykloturistika, parkoviště

Wichrowe Wzgórza, Marcin Madaj
ul. Wojska Polskiego 11, Międzygórze
tel. +48 74 8135190, mobil +48 696 500525
11 míst, krb, kulečník, rybník s možností rybaření,
volejbalové hřiště, možnost pobytu s vlastními zvířaty,
jízdy na saních, lyžování, cykloturistika, parkoviště
www.miedzygorze.go.pl 

Pensjonat Górski, Jerzy Gąsior
Lasówka 56
tel./fax +48 74 8119002 
14 míst, pronájem celého domu, lyžování, kuchyň, dětské 
hřiště, gril, cykloturistika, možnost pobytu s vlastními 
zvířaty
e-mail: lukaszg36@interia.pl 
www.gory.info.pl/jerzy  

Domek Pod Hubą, Urszula Kalak 
Lasówka 43 
tel. +48 602 100750, mobil +48 605 299017 
12 míst, gril, posezení, přírodní vinotéka, expozice výtvorů 
místních umělců, lehátka, kola, sáňky, lyže, průvodcovská 
činnost, odvoz na nástupiště hromadné dopravy, 
stravování 
www.lasowka.of.pl
        

koně

Willa pod Lasem, Stanisław Stalowski 
Starówek 6a, tel. +48 661 889095 
6 míst, dětské hřiště, koně

rybaření

U Magdy, Wanda Gadzińska
Długopole Dolne 38a, tel. +48 74 8139026 
6 míst, rybník, možnost pobytu s vlastními zvířaty
    



Aktivní odpočinek

1. Lyžařský vlek ve Spaloné v Bystrzyckých horách
2. Děti na táboře na horské chatě Szarotka v Lasówce
3. Lezení na Pasterských Skalách v okolí Idzikowa
4. Jízda na raftech po Divoké Orlici pořádaná Školou přežití Birkut z Lasówky

Bystrzycký kraj je přímo nevyčerpatelným zdrojem pro veškeré 

aktivity. Dokonalé přírodní a klimatické podmínky způsobují, že 

horské svahy jsou pokryté sněhem často až do května a 

přitahují milovníky zimních sportů oceňujících komorní, 

rodinnou rekreaci daleko od hluku velkých aglomerací.  

I hledači silných zážitků zde najdou svůj azyl. 

Horolezectví nebo sjíždění řeky? A co třeba terénní 

závod po cestách, necestách?

Nic není nemožné!





Informační centrum

ul. Rycerska 20, Bystrzyca Kłodzka
tel. +48 74 8113731, fax +48 74 8113707 
www.zsg.ta.pl
e-mail: it-bystrzycaklodzka@wp.pl,   zgs@ta.pl

www.bystrzycaklodzka.pl 


