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A. TRASY IZERSKIEJ PIĘĆDZIESIĄTKI

G. W SUDETACH TRAS NARCIARSKICH
JEST POD DOSTATKIEM
Już same nazwy dwóch najbardziej znanych sudeckich szczytów – Śnieżka i Śnieżnik – obiecują, że miłośnicy białego puchu
nie będą się nudzić. W Sudetach i śniegu, i
tras narciarskich jest pod dostatkiem. Tych
drugich przybywa nawet z każdym rokiem.
I to właśnie dzięki rozwijanej infrastrukturze
oraz bogatej ofercie noclegowej i gastronomicznej południe Dolnego Śląska jest
jednym z najpopularniejszych kierunków
aktywnej turystyki w okresie zimowym.

B. W ROLI ZAWODNIKA W
HORNÍCH MÍSEČKÁCH
Żaden zapalony narciarz biegowy nie powinien ominąć doświadczenie sportowe
w postaci doskonale przygotowanych tras
biegowych zarówno dla nart klasycznych,
jak i dla łyżw w ośrodku biegowym w Horních Mísečkách. Chodzi o jeden z najpiękniejszych stadionów biegowych w kraju.
Już pierwszy widok ośnieżonej góry Kotel z
pewnością przypadnie wam do gustu. Tory
spełniają parametry Puchara Światowego i
mają 1,5 km, 2 km, 3 km, 5 km, 7,5 km i 10
km w długości.

H. TRASY BIEGOWE NA
ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM
Uwierz, że w Beskidzie Cieszyńskim jest
przygotowane dla Ciebie ponad 100 km
dobrze utrzymanych tras biegowych, na
których z pewnością odnajdą się wszystkie grupy wiekowe oraz rodzice z dziećmi. Można uzyskać bezpośredni dostęp w
ośrodku narciarskim Mosty. Szlaki prowadzą z Mostów koło Jabłonkowa w dwóch
kierunkach: do Jabłonkowa i do granicy ze
Słowacją, przez Gírovą do Hrčavy lub do
wsi Bukovec. Ciekawą trasą dla narciarstwa biegowego jest także Javorový vrch
Hřebenovka, która ma 21 km długości i
zaczyna się na Javorovým vrchu, prowadzi
przez Velký Javorový, Ropice, Velký Lipový,
Ropička, Chata Ropička, Řeka, Gutské sedlo i kończy się ponownie pod Javorovým
vrchem.

C. NAJDŁUŻSZY OŚWIETLONY TOR
DLA NARCIARZY BIEGOWYCH
W ORLICKÉM ZÁHOŘÍ
W miejscowości Orlické Záhoří w regionie
Rychnowa znajduje się 4,5 kilometrowy tor
do biegów narciarskich, który jest najdłuższą oświetloną trasą narciarstwa biegowego. Tor jest dwukierunkowy i dostosowany
jak do klasycznych nart biegowych, to i
do jazdy na łyżwach. Dzięki minimalnemu
podwyższeniu jest trasa odpowiednia dla
rodzin z dziećmi i początkujących narciarzy.
D. BAJKOWE TRASY W GÓRACH
RYCHLEBSKICH

I.

E. BESKIDZKA MAGISTRALA
NARCIARSKA
Beskidzka magistrala przedstawia unikalną sieć przygotowanych tras biegowych w
Beskidach. Połączone są tu utrzymywane
trasy o długości 300 km w 9 lokalizacjach
w całych Beskidach. Prawdopodobnie najpiękniejszym i najlepiej utrzymywanym śladem jest trasa z Pustewien (Pustevny) na
Martiňák i z powrotem. Trasa o długości 16
km przebiega prawie wyłącznie po równinie. Jedynym wyjątkiem są dwa nieco bardziej strome zjazdy na początku trasy.
F. TRASY BIEGOWE WOKÓŁ OŁOMUŃCA
Niedaleko Ołomuńca można znaleźć ulubioną trasę o długości 20 km, która prowadzi
z miejscowości Domašov nad Bystřicí lub
Moravský Beroun, przez miejscowość Jívová
i Pohořany do Radíkova i na Sv. Kopeček.

W ZIMIE WOKÓŁ ZAKUPU BISKUPSE
Góry Opawskie pokryte są siecią 80 km
tras turystycznych, które są dostępne całorocznie. Zimą można tu spróbować swoich
sił w narciarstwie biegowym, na jednej z
tras: trzy z nich znajdują się w masywie
Góry Parkowej, zwanej też Górą Chrobrego,
dwie w masywie Biskupiej Kopy i jedna w
Głuchołazach. Szlaki mają długość od 2 do
7 km i oferują różny stopień trudności.
W regionie Gór Opawskich znajdziemy bardzo dobre i konkurencyjne cenowo
obiekty noclegowe, jak choćby hotel Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej, czy Hotel
Aspen w Głuchołazach, stanowiące doskonałą bazę wypadową do pobliskich czeskich ośrodków narciarskich.

Najlepiej utrzymywane trasy o różnych
trudnościach w Jesionikach, które co roku
przyciągają miłośników narciarstwa biegowego nie tylko z Czech, ale także z Polski,
oferują wiele romantycznych zakątków,
pięknych widoków i głęboką dolinę. W całości mogą miłośnicy białego toru wykorzystać 60 km tras przystosowanych do nart
klasycznych i jazdy na łyżwach.

foto: Shutterstock (243380971)

Region narciarstwa biegowego znany jako
Izerska magistrala narciarska oferuje dziś
już 200 km maszynowo utrzymywanych
tras, które można wykorzystać do narciarstwa biegowego w całych górach Izerskich.
Centralna część gór Izerskich ma charakter płaskowyżu, a potrafią tutaj jeździć na
nartach nawet początkujący narciarze lub
dzieci.

Następne trasy (w razie sprzyjających warunków) znajdują się w miejscowości Hlubočky, Protivanov i Malé Hradisko, Drahany
oraz w Kladkach u Konice.
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TRASY BIEGOWE W BESKIDACH
Pasjonaci narciarstwa biegowego nie będą
zawiedzeni, szczególnie w rejonie Magurki
Wilkowickiej (Beskid Mały), gdzie powstały
trasy do narciarstwa biegowego odpowiadające standardom międzynarodowym (trasy biegowe posiadają homologację PZN i
FIS). Warto wspomnieć, że tradycje narciarskie Magurki Wilkowickiej liczą blisko 100
lat, ich historię zapoczątkowała arcyksiężna
Maria Teresa Habsburg.
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TRASY BIEGOWE, KTÓRYCH NIE MOŻNA POMINĄĆ
JESIONICKA MAGISTRALA
NARCIARSKA

Gdy władca Jesioników Pradziad na
kilka miesięcy przekaże berło Pani Zimie, Jesioniki zamienią się w bajkową
krainę. Ich zapierające dech w piersiach
krajobrazy zdecydowanie nie można
pominąć dzięki 300 km utrzymywanych
narciarskich tras biegowych.

Imaginacyjnym kręgosłupem zimowych Jesioników jest tak zwana Jesionicka Magistrala Narciarska, łącząca
wschód Jesioników z sąsiednimi Górami Rychlebskimi i Kralickim Śnieżnikiem. Gorliwi wielbiciele białego śladu
i zimowych krajobrazów mogą dzięki
dogodnej lokalizacji górskich chat zdołać niemal sto kilometrów jego długości tak zwanie na lekko, z niezbędnymi
tylko dziennymi przekąskami i odzieżą.
Wyjątkowymi wrażeniami można się
jednak cieszyć też na trasach narciarskich, z którymi łatwo sobie poradzicie
podczas jednodniowej wycieczki.

WOKÓŁ PODZIWIANEJ
ELEKTROWNI

Jedną z ekskluzywnych zimowych wycieczek w Jesionikach jest niewątpliwie
wizyta Elektrowni szczytowo-pompo-

wej Dlouhé Stráně. Widok na jej zamarzniętą powierzchnie, znajdującej
się w wysokości 1348 metrów, i otaczające ją czarujące ośnieżone góry
jest prawie niemożliwe słowami opisać. Szlak wokół zbiornika utrzymywany jest na długości 2,85 km. Da się do
niego dotrzeć kolejką linową z ośrodku
narciarskiego Kouty nad Desnou, a ci
sprawniejsi dostaną się do niego po
trasie biegowej Medvědí hora (Góra
Niedźwiedzia), która zaczyna się tuż
przy dolnej stacji kolejki linowej. Niepowtarzalne widoki na zimowe imperium
Pradziada oferuje także 15-kilometrowa pętla Mravenečník, która jest połączona z wyżej wymienionymi trasami
przy górnej stacji kolejki linowej.

RAJ DLA BIEGACZY W
POBLIŻU CHATY PAPRSEK

Najpopularniejszym celem narciarzy w
całych Górach Rychlebskich jest chata

Paprsek (Promień), leżąca na głównej trasie grzbietowej prowadzącej
z Kralickiego Śnieżnika do Ramzovej.
Zimą nigdzie w dalekim rejonie nie
znajdziecie lepiej utrzymywanej sieci
tras narciarstwa biegowego, z których
niektóre brzmią naprawdę bajkowo:
Pralinka, Pohádka (Bajka), Medvědí
bouda (Buda Niedzwiedzia). Są z nimi
związane widoki na Šerák, Králický
Sněžník i oczywiście na polską część
Gór Rychlebskich. Oprócz doskonale
utrzymywanej sieci tras biegowych,
których długość wynosi około 60 kilometrów, nie można na Paprsku opominąć spróbowanie ich znakomitych
sławnych knedli jagodowych.

W POBLIŻU KRALICKIEGO
ŚNIEŻNIKA

Dolina rzeki Moravy i otaczające ją
przepiękne panoramy są w zasięgu ręki
z białego śladu od chaty Slaměnka pro-

wadzącego do Dolní Moravy. Ta część
Jesionickiej Magistraly Narciarskiej
wije się wysoko nad doliną na stokach
Kralickich tysięczników Slamník, Podbělka i Sušina, i można ją wykorzystać
również jako intensywny szlak okrężny
z początkiem i celem w Dolní Moravie.

NOWE SZLAKI W OKOLICY
ÚŽASU I POD ŠINDELNOU

Nowy szlak narciarski jest od tego roku
zaznaczony w ośrodku narciarskim w
Hynčicach pod Sušinou. Dwukilometrowy szlak w zasięgu stawu Úžas i wieży
widokowej Stříbrná Twiggy idealny jest
do narciarstwa biegowego z dziećmi.
Na Červenohorskim Sedle także przygotowali coś nowego dla narciarzy biegowych. Pięciokilometrowy szlak skręca tam ze znanego szlaku do Vřesovej
Studánki pod górę Šindelná i wraca do
Červenohorskiego Sedla.

JESIONIKI UZBROIŁY SIĘ NA SEZON ZIMOWY
W Jesionikach, Górach Rychlebskich
i Kralickim Śnieżniku rozprzestrzenia
się 55 ośrodków narciarskich, oferujących dziesiątki kilometrów tras do
zjazdu narciarskiego o wszystkich poziomach trudności. Każdego roku modernizują i udoskonalają swoje usługi.
Sezon tegoroczny nie jest wyjątkiem.

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
PRZYGOTOWANE SĄ
W DOLNEJ MORAWIE

Najgorętszą nowością w tym roku jest
najdłuższy tor bobslejowy w Czechach

i drugi najdłuższy w Europie, który powstał w kurorcie Dolna Morawa. Na
torze bobslejowym można jechać aż
50-kilometrową prędkością, a przy
364-metrowym przewyższeniu przejedziecie między innymi przez 25 zakrętów, z których jeden ma 360° i znajduje
się na wysokości 12m nad ziemią. Na
torze oczekuje was również jazda pętlą
ósemkową lub tunelem podziemnym.
Na Dolnej Morawie możecie stać
się również prawdziwymi koneserami
narciarstwa i radować się z pierwszego śladu na stoku przed kimkolwiek

innym. Wyciąg krzesełkowy Śnieżnik
może być włączony tylko dla was i
w towarzystwie instruktora możecie
cieszyć się doskonałym sztruksem.
Możliwość taką oferują wam w Dolnej Morawie w każdy weekend, i jeżeli
jesteście zainteresowani, możecie zarezerwować też inny termin.

MODERNIZACJA
ZAŚNIEŻANIA I
UTRZYMYWANIA STOKÓW

Alfą i omegą zadowolonych narciarzy jest przede wszystkim zaśnieżony

i doskonale utrzymywany stok. Dlatego ośrodki narciarskie w tym roku
zainwestowały do techniki sprzętu zaśnieżającego i do rozszerzania stoków
narciarskich. W ośrodku narciarskim
Miroslav w Lipové Lázních rozwiązali
problematykę poprawienia warunków
śniegowych wynajmując dwie najnowocześniejsze armatki śnieżne, które
uzupełniają ich własną dotychczasową technologię. Zwrócono też uwagę
na sztuczne zaśnieżanie w ośrodku
Ramzová i rozszerzono dystrybucję
wody. W Přemyslovie odbudowali

pompownię i zakupili nowe wysokowydajne pompy. Ponadto zostały lokalne stoki uprawione terenowo, włącznie
z optymalizacją ich nachylenia. Rozszerzenia doczekało się również połączenie między głównymi stokami na
Dolnej Morawie, zbocza w Ski Kunčice
lub na Przełęczy Czerwonogórskiej
(Červenohorské sedlo). Na Przełęczy
na drugi rok rozpocznie się między
innymi odbudowa naprawdę wyjątkowego snowparku na południowych
stokach obszaru.

GDZIE PÓJŚĆ W JESIONIKACH, KIEDY NIE MAMY OCHOTY NA ŚNIEG
Gdy pogoda nie dopisuje lub na igraszki śniegowe brakuje sił, na pewno nie
zostawajcie pod kołdrą. U nas w Jesionikach można zabawić się razem
z rodziną we wspaniałych centrach
rozrywki i naładować się energią w
najlepszych ośrodkach wypoczynkowych w Czechach.

WSPANIAŁE MUZEUM
PRADZIADA

Jeżeli odwiedzacie Jesioniki razem
z dziećmi, na pewno nie pomińcie Muzeum Pradziada w Bludovie u Šumperka. W przyjemnie odrestaurowanym
budynku wiejskim ukrywa się 600 m2
parku rozrywki. Obszerny plac zabaw
w postaci Jesionickiej wioski uzupełnia
gra edukacyjna ‚Pradziad, nie gniewaj
się!’, batolarnia dla odwiedzających
brzdąców, oraz przytulna kawiarenka
samoobsługowa nie tylko dla mamy
i taty.

NA CHWILĘ
PROFESJONALNYM
NARCIARZEM

Największymi atrakcjami Centrum
Sportu i Rozrywki w Bělé pod Pradědem są dwa profesjonalne symulatory
narciarskie, na których można wypróbować tory wyścigowe Pucharu
Świata w narciarstwie alpejskim lub
biathlonie. Dzieci natomiast z pewnością będą podekscytowane ścianą boulderingową, piaskownicą ze śladami
zwierząt w rozmiarach naturalnych, lub
panelami gier, które poprowadzą ich
przez naturę Jesionicką. Najmłodsze

dzieci zabawią się na ścieżce linowej
zakończonej zjeżdżalnią i basenem
z balonami.

JESIONICKIE GRY
UCIECZKOWE

Jesionickie ucieczki z pewnością
przećwiczą wasze wątki mózgowe
i maksymalnie angażują intuicję i ducha zespołu. Pośrednictwem pokoju
ucieczki w Jeseníku znajdziecie się w
biurze agencji podróży, w którym nie
radzimy być zbyt długo. W Velkých
Losinách przeniesiecie się aż do czasów gdy Rzymianie i Kartagińczycy
walczyli między sobą o władzę nad
całym Morzem Śródziemnym. Natomiast szumperska Pevnost (Twierdza)
Exit oferuje wycieczkę do Šumperka
XVIII wieku, który był wówczas nękany
epidemią dżumy. Ucieczka na Rejvízie
zaprowadzi was do mitycznego miasta
Hunohrad tuż przed jego zniknięciem
pod powierzchnią Wielkiego Mechowego Jeziorka.

AQUACENTRUM JEST
MIŁĄ NIESPODZANKĄ

Ośrodek wypoczynkowy w Bruntále nie
należy do największych w Czechach,
ale oferuje naprawdę wysokiej jakości
usługi i doświadczenia. Oprócz 25-metrowego basenu z sześcioma torami do
pływania fitness, można skorzystać
z cieplejszego basenu relaksacyjnego z ławkami masazowymi i dyszami, z którego można 365 dni w roku
przepłynąć do dzikiej rzeki na świeżym
powietrzu. Do dyspozycji również są
dwie wanny z hydromasażem lub aromatyczne sauny parowe osobne dla

kobiet i mężczyzn. Miłośnicy zabawy
z pewnością nie pominą obecność krytej
stu-metrowej zjeżdżalni wodnej. Najmniejsze dzieci zabawią się w brodziku
dziecięcym. I uwaga, bezchlorowa słona woda we wszystkich basenach jest
przyjemną oczywistością.

ZA WODĄ LECZNICZĄ DO
PARKU TERMALNEGO

Unikalny park termalny w Velkých Losinách jest jedynym w Czechach oferującym relaksujący i regenerujący świat
wodny z basenami pełnionymi naturalną

wodą termalną. Na pewno skorzystajcie z dogodnych efektów uzdrawiającej
wody, doskonałego relaksu i rozrywki
zarówno dla dzieci i dorosłych. Oprócz
dziewięciu basenów nie brakuje również
zabawa na zjeżdżalniach wodnych, wypróbować można zjeżdżalnię wewnętrzną o długości 40 metrów lub zewnętrzną
o długości 45 metrów.

LUKSUSOWY I UNIKALNY
WELLNESS SIDONIA

Przekonajcie się, że pragnienie po dobrym wypoczynku i doładowaniu sił

związane z niezwykłym doświadczeniem spełni wam się w luksusowym
i wyjątkowym ośrodku wypoczynkowym, który jest częścią zamkowego
kurortu w Sobotínie. Wywrze na was
wrażenie nie tylko hojnymi i wyjątkowymi obszarami basenu relaksacyjnego i doskonałym światem sauny, ale
także precyzyjną opieką fizjoterapeutów i masażystów. Owszem częścią
wellness są również luksusowe piwne
łaźnie z zamkowym piwem Albert, do
którego sobocinianie dodają sekretny
składnik.

MORAWY ŚRODKOWE
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JARMARK BOŻONARODZENIOWY
W OŁOMUŃCU
22. 11.–23. 12. 2019

Jarmark Bożonarodzeniowy to tradycyjne wydarzenie z niepowtarzalną atmosferą w centrum historycznego Ołomuńca.
Możecie się spodziewać bogatego programu z popularnymi
zespołami wszystkich gatunków muzycznych, teatru dla
małych i dużych, zwyczajów adwentowych, atrakcji z minionych epok, rzeźbionej szopki i śpiewania kolęd. Produkty
połączone ze Świętami Bożego Narodzenia i zimą, bogatą
ofertę potraw i słynny poncz zaoferuje ponad sto stoisk.

Ołomuniec to najobszerniejszy po Pradze miejski rezerwat
zabytków w Republice Czeskiej. Właśnie dlatego to miasto
często nazywano „małą Pragą”. Ołomuniecka dominanta,
Kolumna Trójcy Przenajświętszej, znajduje się od 2000 roku
na liście zabytków UNESCO. Przewodnik turystyczny Lonely
Planet oznaczył Ołomuniec jako Nr 1 na liście ukrytych
skarbów Europy (50 Secret Gems of Europe) a The New
York Times za najlepszą alternatywę do przepełnionej Pragi.
www.vanocnitrhy.eu

JAZDA NA WOZACH
FURMAŃSKICH
Nowość turystyczna
2019 roku!

Zimą i latem świeżo możecie się cieszyć
jazdą na wozach furmańskich. Do wyboru macie 3 trasy, które przeprowadzą
Was przez piękną przyrodę OChK Litovelské Pomoraví i przedstawią Wam
typową krainę hanacką. W czasie jazdy
dowiecie się ciekawostek o miejscowym

folklorze i krainie, przetestujecie znajomość gwary hanackiej i skosztujecie
regionalne specjalności. Oba wozy dla
maksymalnie 12 i 22 osób zostały przystosowane dla niepełnosprawnych. Żadna niepełnosprawność więc nie stanowi
przeszkody do tego, żeby cieszyć się wesołą jazdą pełną wrażeń! Punkt startowy
znajdziecie w Horce nad Moravou.
www.formanskevozy.cz

BOŻONARODZENIOWE ZWIEDZANIE
OŁOMUNIECKIEGO ZOO
Zwiedzanie najczęściej odwiedzanego
celu turystycznego w regionie Morawy Środkowe - ZOO Ołomuniec - was
nie ominie nawet w czasie świąt.
Albowiem dla odwiedzających, tak
jak co roku, przygotowano specjalne
wieczorne bożonarodzeniowe zwiedzanie z przewodnikiem. Ołomuniecki
ogród zoologiczny szczyci się szeregiem rarytasów. Na przykład przyciem-

niony pawilon nietoperzy, oświetlony
tylko gwiaździstym niebem i zaledwie
kilkoma punktowymi kolorowymi światłami, zapewnia zaplecze dla zwierząt
aktywnych nocą, przede wszystkim dla
bardzo rzadkich rudawek złotoszyich.
Zobaczycie też, jak wspólnie żyją wilki
i niedźwiedzie, przespacerujecie przez
otwarty wybieg makaków japońskich
lub nowo zbudowany pawilon afrykań-

ski Kalahari. Kolejnym urozmaiceniem
ołomunieckiego ZOO jest wielki wybieg gepardów bądź rysiów, których
hodowla ma tu już długą tradycję. ZOO
również szczyci się udaną hodowlą
lampartów amurskich - jednych z najrzadszych zwierząt z rodziny kotowatych na świecie.
www.zoo-olomouc.cz

NA NARTY Z CAŁĄ RODZINĄ ZALEDWIE
PARĘ KILOMETRÓW OD OŁOMUŃCA
Wystarczy wyjechać tylko 20 km za
Ołomuniec, żeby trafić od razu na
dwa ośrodki narciarskie.
W Hlubočkách i miejscowej części
Hrubá Voda wypróbujecie trasy narciarskie z niebieską i czerwoną skalą

trudności, dostosowane szlaki dla narciarzy biegowych lub całoroczny tor
bobslejowy. Skorzystać można również
ze szkoły narciarskiej i snowboardowej, wypożyczalni sprzętu narciarskiego, knajpki z posiłkami lub centrum

wellness. Na Morawach Środkowych
znajdziecie kolejnych 5 mniejszych
ośrodków narciarskich odpowiednich
dla rodzin z dziećmi lub mniej doświadczonych narciarzy.
www.strednimorava-tourism.cz/pl

OŁOMUNIECKIE
ŚWIĘTOWANIE
OSTATKÓW
15. 2. 2020

Niezapomniane wrażenie i żywe obrazy z historii świętowania ostatków!
Miasto Ołomuniec zdecydowało się
na odnowienie dawnej tradycji ostatków ożywiając w ten sposób historyczne centrum w okresie zimowym.

Odwiedzający mogą spodziewać się
tańców ludowych, muzyki cymbałowej
oraz produktów regionalnych. Szczytem programu jest zaś świniobicie bezpośrednio na rynku i orszak ostatkowy
pełen kolorowych masek.
www.tourism.olomouc.eu

CZECHY WSCHODNIE
www.czechywschodnie.info

WOJEWODZTWO PARDUBICKIE
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PORZĄDNE SZUSOWANIE I RELAKS W GÓRACH ORLICKICH
Zima zbliża się wielkimi krokami.
Chcesz wykorzystać ją w 100 proc?
Jeśli odpowiedź brzmi tak, nie czekaj,
spakuj się i wybierz w Góry Orlickie.
Region ten jest jak stworzony dla
wszystkich miłośników zimy i zimowych sportów. Położony jest na terenie Kraju pardubickiego oraz Kraju
hradeckiego. To duża zaleta, bo zimowe atrakcje będą na wyciągnięcie ręki,
niezależnie od tego w jakim regionie
jesteś. W skrócie: z „Orliček“ Wschodnie Czechy będą na wyciągnięcie ręki.
Zimowe szaleństwa na nartach
można przeżyć w wielu miejscach. Do
najbardziej znanych ośrodków należy
Deštné w Górach Orlickich oraz Skiresort Buková hora. Jest pewne, że przyjazdu do nich nie pożałujesz ani przez
minutę. Deštné, które jest największym
ośrodkiem sportów zimowych w Górach Orlickich, zachwyci każdego. Na
miejscu korzystać można z sześciu
tras zjazdowych o różnych poziomach
trudności. Na górę dostać się można
jednym z siedmiu wyciągów lub kolejką
krzesełkową. Dla dzieci w Deštné przygotowano specjalną trasę rekreacyjna
z muldami i zabawnymi elementami.
Drodzy rodzicie, możecie się cieszyć
na zasłużony odpoczynek, bo dzieci
nie tylko będą dobrze się bawić, ale
porządnie się zmęczą…

Świetne warunki dla rodzin z dziećmi
oferuje także Skiresort Buková hora. W
sumie znajduje się tu 11 tras zjazdowych o różnych poziomach trudności
włącznie z jedną specjalną, przygotowaną dla małych narciarzy. Wymagający narciarze mają do dyspozycji trzy
strefy snowparku, które oferują różne
rodzaje skoków i przeszkód. Co więcej,
w okolicy Bukovej hory znajduje się wiele świetnie przygotowanych tras na biegówki o łącznej długości ponad 60 km.
Oczywiście, Czechy Wschodnie
to nie tylko Góry Orlickie. Jeśli chcesz
poznać i inne ciekawe miejsca, mamy
kilka pomysłów. Na narty biegowe czy
zjazdowe wybrać się można w Karkonosze. Najwyższe pasmo górskie Republiki Czeskie ma wszystko to, o czym
tylko pomyślisz. Ośrodki narciarskie, trasy na biegówki oraz ścieżki idealne do
turystyki pieszej. Ten, kto szuka raczej
niższych wzgórz i nie chce przesadnie
pocić się gdzieś wysoko pod niebem,
powinien odwiedzić region masywu
Śnieżnika. Jego mocną stroną są świetne przygotowane trasy na narty biegowe oraz piękne widoki na polską stronę.
Mówiąc w skrócie – Czechy Wschodnie to idealne miejsce na zimowe sporty oraz relaks. Dlatego woskuj narty –
czekamy na Ciebie w górach.
www.czechy-wschodnie.info

PO BIAŁYCH ŚLADACH AŻ DO BOUDY
Wybierz się po białych śladach aż
do Boudy. Co to właściwie jest? To
twierdza artyleryjska, która jest najlepiej zachowanym obiektem czechosłowackiego systemu umocnień z lat
1935-38.
Ten unikatowy zabytek leży w leśnym masywie na grzebieniu górskim,

ODKRYWAJ MAGIĘ
POGRANICZA CZESKOMORAWSKIEGO
Odkrywaj magię Pogranicza Czesko-Morawskiego od jesieni do wiosny.
Region, położony wzdłuż historycznej
granicy między Czechami i Morawami, ma bardzo dużo do zaoferowania.
Pierwszego listopada rozpoczęły się
kolejne edycje ulubionych konkursów.
Niezależnie od tego czy odwiedzisz
ciekawe miejsca objęte konkursem
Magiczne wędrowanie po Pograniczu
Czesko-Morawskim czy będziesz brać
udział w konkursie w aplikacji Geofun,
na pewno do domu wrócisz pełen
nowych wrażeń. Jeśli będziesz mieć
szczęście, możesz wygrać pobyt weekendowy, tablet lub telefon.
Wiele atrakcji turystycznych jest
otwartych także poza sezonem letnim.
Wybierz się na romantyczny spacer po
centrach historycznych miast Litomyšl,
Moravská Třebová, Polička, Svitavy czy

Vysoké Mýto, zobacz ciekawe wystawy
w salach muzealnych czy odwiedź np.
zamek Svojanov.
Jeśli stawiasz na aktywne spędzanie
wolnego czasu, na Pograniczu Czesko-Morawskim znajdziesz dziesiątki kilometrów przygotowanych tras na narty
biegowe, ośrodki rekreacyjne, zimowe
stadiony, a zrelaksować się możesz w
jednym z krytych basenów czy centrów
wellness.
W zaplanowaniu wycieczki pomoże
portal turystyczny regionu. Niedługo
będzie miał nową wersję – z atrakcyjnym designem i możliwość wygodnego
przeglądania na telefonach. Do dyspozycji są także interaktywne aplikacje
z wieloma fotografiami, polecanymi
wycieczkami czy innymi informacjami.
pl.ceskomoravskepomezi.info

który schodzi od Suchego vrchu w kierunku Těchonína i Mladkova.
Właśnie region Buková hora – Suchý vrch z wieloma trasami na biegówki należy do najpopularniejszych
turystycznych wabików na terenie Gór
Orlickich i całego Kraju pardubickiego.
Dużą zaletą jest, że trasy są przygotowywana przy pomocy najnowo-

cześniejszych urządzeń na całej swojej
długości – w sumie ponad 65 km. Co
więcej bardzo łatwo do nich dojechać
czy to samochodem, czy pociągiem.
www.orlicko.cz
www.kralickysneznik.net/pl
www.czechywshodnie.info

CZECHY WSCHODNIE
www.hkregion.cz
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WOJEWÓDZTWO HRADECKIE

ROMANTYZM ZIMOWYCH SKAŁ. JAK W BAJCE!
Chcecie się poczuć jak w bajce? A zatem odwiedźcie
turystyczny region czarujących zimowych skał! Podczas przechadzek ujrzycie wieże, jary, wąwozy i poczujecie
niepowtarzalną atmosferę, o którą w
ciągu roku jest tutaj trudno. Oszronione gałęzie drzew, zamarznięte stawy
i boski spokój. Kiedy rozbłyśnie słońce,
rozejrzyjcie się wokół siebie. Skrzący
się śnieg i mróz od razu nadają skałom
inny charakter.
Region broumowski przyciąga skalnymi miastami. Dzikiej przyrody możecie doświadczyć w Broumowskich
Ścianach przy wejściu na szczyt Hvězda lub przechadzając się po górskich
grzbietach.

Na Bischofsteinie oczarują was nie
tylko ruiny zamku, ale także czarne
jeziorko, które całemu miejscu nadaje
wyjątkowy wygląd.
W Adrszpaskim Skalnym Mieście
przypomnijcie sobie filmową baśń
„Třetí princ” [pol. „Trzeci książę”], którą
nakręcono właśnie tutaj.
Wyprawę do skał w Teplicach możecie sobie uprzyjemnić grą „KudyTudyDoSkal” (pol. „KtórędyTędyDo Skał”),
która Was powiedzie atrakcyjną sześciokilometrową trasą.
Podczas wycieczek zachowajcie
szczególną ostrożność! Nawierzchnia
może być oblodzona. Ubierzcie się ciepło i odpowiednio oraz nie zapomnijcie
o spakowaniu prowiantu do plecaka.

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ DO
MUZEUM SZOPEK BETLEJEMSKICH W
TRZEBIECHOWICACH POD OREBEM
Bez dwóch zdań najcenniejszym i najbardziej podziwianym eksponatem muzeum
jest unikatowa mechaniczna szopka betlejemska autorstwa rzeźbiarzy Józefa
Probošta i Jozefa Kapuciána oraz twórcy
mechanizmu Józefa Frimla. Całą szopkę, wraz z mechanizmem, wyrzeźbili oni
z drewna przed ponad stu laty.

Na powierzchni siedmiu metrów
kwadratowych znajduje się 350 figurek, przy czym ponad 200 z nich porusza się dzięki pomysłowemu mechanizmowi. Niedawno w muzeum otwarto
nową ekspozycję poświęconą historii
powstania tego wyjątkowego dzieła,
które obejrzała także brytyjska królowa

Elżbieta II. W muzeum można zobaczyć także dziesiątki innych szopek betlejemskich pochodzących z Republiki
Czeskiej i Republiki Słowackiej. Polskim
zwiedzającym umożliwiono zwiedzanie w języku polskim.
wwww.betlem.cz

ZASTANAWIACIE SIĘ,
GDZIE MOGLIBYŚCIE
SPĘDZIĆ AKTYWNY
URLOP NA ŚNIEGU?
Otóż w kraju hradeckim! Oferuje on
wiele pomysłów na zimowe przyjemności zarówno wam i waszym bliskim.
Zaśnieżone szczyty Karkonoszy
oraz karkonoskie pogórze zapraszają
do uprawiania narciarstwa na dobrze
utrzymanych stokach. Dla miłośników
biegówek przygotowano ponad 500
kilometrów tras z pięknymi widokami
na panoramę Karkonoszy. A najmłodszym ośrodki narciarskie proponują
szaleństwo na bobslejach i sankach
oraz snowtubing.

A które pogórze Republiki Czeskiej
należy do tych najbardziej romantycznych? Orlickie Góry! Zwolnijcie
i cieszcie się tutejszym spokojem, zachwycającą przyrodą gór i pogórza
oraz domową atmosferą. Bądźcie ze
swymi bliskimi, odpoczywajcie i nabierajcie energii. W kraju hradeckim tak to
właśnie jest!
Więcej informacji i promocji znajdziecie na naszych stronach internetowych
www.hkregion.cz lub na profilach Facebooka @hkregion.

MORAWY PÓŁNOCNE I ŚLĄSK
www.severnimorava.travel
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REGIONEM MORAWSKO-ŚLĄSKIM NA
NARTACH BIEGOWYCH, OD PIĘKNA
PRZYRODY PO ZABYTKI TECHNIKI
Morawsko-Śląskim regionem w zimę
wiją się na gładko uprasowane bielusieńkie wstążki utrzymywanych
tras biegowych, należących między
najlepsze w całym kraju. Splatają się
do dwóch magistral, Beskidzkiej i Jesionickiej.
Latem na tych trasach spotkacie zarówno turystów pieszych, jak i rowerzystów, zimą natomiast docenicie, że
oprócz genialnego połączenia niemal
900 kilometrów tras narciarstwa biegowego o różnych stopniach trudności,
oferują one również komfortowe zaopatrzenie w postaci wysokiej jakości
wyposażenia informacyjnego. Zawiera
ono także strony internetowe, dzięki
którym całkiem łatwo da się dowiedzieć nie tylko wszystko o lokalnych
ośrodkach biegowych i narciarskich,
ale również jak urozmaicić sobie urlop
zimowy v regionie Morawsko-Śląskim.
Dzięki GPS wbudowanemu w odśnieżacze prasujące równiny śnieżne
można się za pomocą interaktywnej

mapy dowiedzieć, kiedy była która trasa ostatnio uprawiana.
I gdzie pójść? Interesujących miejsc
znajduje się w różnych częściach Beskidów wiele, i to w okolicach Mostów
koło Jabłonkowa, w rejonie Pustevny s
malowniczymi chatkami Jurkoviča, lub
na zboczu Wielkiego Jawornika w kierunku Veřovic do Frenštátu pod Radhoštěm. Słynna jest i Łysogórska narciarska magistrala biegowa z najwyżej
położonymi trasami w Beskidach Morawsko-Śląskich. Narciarzom biegowym
spodobały się także trasy w okolicy
miejscowości Bílá i doskonale utrzymywane ośrodki narciarstwa biegowego,
w które zimą transformują się pola golfowe Ostravice i Čeladná. Prawdziwym
specjałem, zwłaszcza co dotyczy atmosfery, jest trasa narciarstwa biegowego
corocznie stworzona w unikatowym obszarze przemysłowym Dolní Vítkovice w
pobliżu centrum Ostrawy.
Podczas gdy punktem centralnym
magistrali Beskidzkiej jest Łysa Góra,

przezywana Królową Widowisk, magistrali Jesionickiej z ponad 300 kilometrami tras narciarskich dominuje
najwyższa góra Jesioników Pradziad.
Trasy narciarstwa biegowego z Owczarni na Pradziad i z Pradziada na
Švýcárnę są trudne, ale fascynujące.
W otoczeniu ciszy i monumentalności
bialutkich panoram się mogą doświadczeni narciarze biegowi wybrać na
niektórą z tras grzbietowych. Do Jesioników mogą jednak bez obaw wybrać
się i tacy, którzy narty biegowe dopiero
próbują. Na przykład pod hotelem Kurzovní są dla nich przygotowane trasy
narciarskie o długości jednego, trzech
i pięciu kilometrów, i podobnie przyjazna jest i magiczna Karlova Studánka z
najczystszym powietrzem w Europie
Środkowej.
A gdy się zmęczycie, relaks zapewnią wam zarówno kryte miejsca wypoczynku ze stojakami na narty, jak i
restauracje, domy noclegowe i chaty
górskie, które wzajemnie ze sobą kon-

kurują w ofercie wyjątkowych doznań
gastronomicznych, opartych na sprawdzonej kuchni regionalnej. Na magistrale Beskidzkiej i Jesionickiej można po prostu znaleźć wszystko, co do
przyjemnych wrażeń należy. Spokój,

romantykę i przygodę. I przede wszystkim fantastyczną przyrodę, o której
można mowić i pisać w samych superlatywach.
www.severnimorava.travel/zima

NALEŻYTY ŁADUNEK ŚNIEŻNEJ ROZRYWKI  
W REGIONIE POD JESIONIKAMI I BESKIDAMI
Jeśli kochacie zabawę na śniegu,
uwielbiacie wiatr we włosach podczas zjeżdżania po zaśnieżonych
stokach, udajcie się więc do Regionu
Morawsko-Śląskiego. Czekają tam
na was dziesiątki kilometrów stoków
narciarskich o wszystkich poziomach
i zimowe wesołe miasteczka dla całej
rodziny.
Udajcie się na przykład do Jesioników i wybierzcie z mnóstwa nowoczesnych ośrodków narciarskich
z usługami na najwyższym poziomie.
Odwiedźcie np. największy ośrodek
narciarski na Morawach w Karlově z
ponad 12 km połączonych tras o wszystkich stopniach trudności. I ponadto
jest owo miejsce z 5,3 km oświetlonych
stok największym ośrodkiem Morawskim do jazd wieczorowych! Spodoba
tu się i dzieciom. Nie tylko dla nich mają
tu snowtubing, strefę bobslejową, skikros, fat bike czy snowpark.
Zaledwie kilka kilometrów dalej, w
dolinie rzeki Morávky, znajduje się ko-

lejny wspaniały ośrodek narciarski w
Kopřivnej. Jego dumą jest najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy wyprzęgany wyciąg krzesełkowy na świecie, na którym się, dzięki unikatowemu
systemowi wsiadania i ‚bąblem’ zakrytymi podgrzewanymi siedzeniami,
wszyscy poczują jak w bawełnie. I na
tym się lista tych ‚naj-’ v Kopřivnej nie
kończy! Oprócz najnowocześniejszego
systemu naśnieżania na świecie mają
tu również największy materac do lądowania w Czechach!
I co byście powiedzieli na jazdę na
nartach bezpośrednio na ‚Morawskim
lodowcu’, jak przezywa się najwyższej
górze regionu - Pradziadowi? Dzięki
świetnym warunkom śniegowym w
najwyżej położonym ośrodku narciarskim w Czechach będziecie mogli cieszyć się zaśnieżonymi stokami od końca
października aż do końca kwietnia!
W Beskidach też warto odwiedzić ośrodek narciarski v Bílej, którego
szeroki zakres usług zadowoli nawet

najbardziej wymagających gości.
Kondycję swoją potrenujecię na stoku wyścigowym z homologacją FIS, i
wasze dzieci będą zachwycone najlepszym dziecięcym parkiem narciarskim w Czechach... Czy spróbowaliście
już skialpinizm? Podczas zimy w Bílej
zapewniają kompleksową obsługę, od
wypożyczenia sprzętu poprzez naukę,
aż po co najmniej jedną utrzymywaną
znakowaną trasę skialpową. W pobliskim Skiparku na Gruni z niemal 4 km
stoków zjazdowych, w tym dwoma z
homologacją na rozgrywanie zawodów
w dyscyplinach alpejskich, świetnie się
zabawicie w snowparku czy na trasie
funline pełnej wzniesień i nachylonych
zakrętów.
Zimowej zabawy nie doświadczycie jednak tylko w górach. Obszar
rozrywkowy Tošovice w regionie rzeki
Odry szczyci się sztucznymi stokami i
torem saneczkowym z wyciągiem. Wypróbować możecie także skakanie na
BigAirBag lub brawurowo spuścić się

po torze bobslejowym. Podobny znajdziecie też w ośrodku narciarskim w
Vrbnie pod Pradziadem lub w ośrodku
w Mostach koło Jabłonkowa, w pobliżu
granicy czesko-polskiej.
W regionie Morawsko-Śląskim po
prostu każdy miłośnik zimowej zabawy

znajdzie coś dla siebie. Więc posmarujcie narty i z całą rodziną wybierzcie
się na te najbardziej rozmaite zimowe
wakacje!
www.severnimorava.travel/zima

ZA POZNANIEM I ROZRYWKĄ DO REGIONU MORAWSKO-ŚLĄSKIEGO
Zamieńcie aktywny odpoczynek na
śniegu za wycieczkę naukową. W regionie Morawsko-Śląskim się nawet w
zimie drzwi do pamiątek, muzeów i innych ciekawych miejsc nie zamykają...
Kiedy po pokonaniu kilometrów stoków narciarskich i tras do narciarstwa
biegowego w Beskidach i Jesionikach
zdejmiecie buty narciarskie, wydajcie
się do odkrywania uroków podgórzy tych morawsko-śląskich gór. Wybierzcie się na przykład do Příbora,
rodzinnego miasta Zygmunta Freuda,
i pozwólcie się oczarować jego unikalną atmosferą. Bajkę zimową doświadczycie w Morawskim Betlejem, jak
się dzięki jego malowniczości przezywa piernikiem pachnącemu miastu Štramberk, albo odwiedźcie Nový
Jičín - miasto kapeluszy - z jednym z
najpiękniejszych rynków w Czechach
i podczas interaktywnej wycieczki po
centrum turystycznym można między
innymi wypróbować rozmaite nakry-

cia głowy. Miłośnicy motoryzacji ocenią wizytę Muzeum Techniki Tatra w
Koprzywnicy s olbrzymią ekspozycją
pojazdów legendarnej tej marki.
Miłośników techniki oczarują też
dalsze klejnoty przemysłowe, które są
częścią Technotrasy - szlaku łączącego
unikatowe miejsca, w których przeżyjecie wyjątkowe wrażenia przypominające unikalną dojrzałość techniczną
Północnych Moraw i Śląska. Warto
wspomnieć również młyn wodny Wesselsky, którym poprowadzi was sam
pan młynarz i można tu sobie zakręcić
oddzielaczem do czyszczenia ziarna,
tajemniczą synagogę v Krnovie, gdzie
obeznajmicie się z porywającymi historiami o przemysłowcach żydowskich i
nauczycie się pisać swoje imię po hebrajsku, lub Kosiarnia Karlovice, dzięki
której zajrzycie do życia na wsi jeszcze
przed stuleciem pary.
Nie powinniście też ominąć Ostrawę
i jej klejnot techniczny Dolní Vítkovice,

gdzie poczujecie się jak w powieści Juliusza Vernea i przeżyjecie kupę
zabawy w interaktywnej ekspozycji
Świat Techniki. Była by szkoda ominąć
Landek Park i autentyczną wizytę byłej
kopalni czarnego węgla i pominąć Kopalnie Michal (Důl Michal), gdzie będziecie mieli uczucie, że górnicy właśnie
odebrali się po szychcie do domu.
Oczaruje was również Opawa,
była stolica Śląska Czeskiego. W tzw.
białej perle regionu urodziła się autorka
powieści o lwicy Elzie, Joy Adamson, i
budował tu światowy architekt Leopold Bauer, który mimochodem pochodzi z miasta Krnov.
I jak by wam się podobało przeżycie bajki zimowej na zamku? Wydajcie
się do Karwina, przez który przecieka
rzeka Olza, do zamku Frysztat, za którym rozprzestrzenia się rozległy park
jak z powieści Jane Austen, z oborą i
jeziorem. I jak już będziecie w Karwinie,
napewno odwiedźcie tzw. Czeską Pisę

- kościół św. Piotra z Alkantary - najbardziej pochylony kościół w Czechach.
Cieszcie się z zimy, jak ma być, zimy
w regionie Morawsko-Śląskim. I dopi-

ero wtedy poznacie, dlaczego tu ludzie
często i chętnie wracają.
www.severnimorava.travel
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WIELKA MUZYCZNA UCZTA DLA WIELBICIELI JAZZU W BIELSKU-BIAŁEJ
Bielsko-Biała jazzem stoi. W ciągu
roku odbywają się w tym pięknym
mieście dwie prestiżowe imprezy, na
przełomie lutego i marca Bielska Zadymka Jazzowa oraz w listopadzie
Jazzowa Jesień, na scenie wystąpią
wówczas największe jazzowe sławy!
LOTOS Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa – jak brzmi oficjalna nazwa
pierwszej imprezy – to jeden z najważniejszych festiwali na jazzowej mapie
Polski. Gwiazdy jazzu, kultowe nocne
jam session i odbywający się w górskim
schronisku na Szyndzielni na wysokości
1025 m n.p.m. koncert finałowy tworzą
klimat tej niecodziennej imprezy.
Siłą Jazzowej Jesieni, która odbędzie
się już od 13 - 17 listopada 2019 roku,
jest natomiast różnorodność. Znajdziemy tu wszystko, co w jazzie piszczy.

Weterani jazzu i zdolni muzycy młodego pokolenia, jazz tradycyjny i projekty
nowatorskie, indywidualiści muzyczni
i niezapomniane zespoły… O to, by muzycy przyjeżdżający do Bielska-Białej
należeli do światowej czołówki, przez
lata dbał dyrektor artystyczny Jazzowej
Jesieni – Tomasz Stańko. Dzięki niemu
co roku Bielsko-Biała na kilka dni przeistaczało się w stolicę jazzu. I choć artysta zmarł 29 lipca 2018 roku, to i tak festiwal ten kojarzony jest z jego postacią.

Więcej informacji:

Bielska Zadymka Jazzowa
www.zadymka.pl
Jazzowa Jesień im. Tomasza Stańko w
Bielsku-Białej
www.jazzowajesien.pl

SZLAKI KONNE W
BESKIDACH
Turystyka konna z roku na rok cieszy
się coraz większym zainteresowaniem, a Beskidy znakomicie nadają się
do uprawiania turystyki jeździeckiej.
Znakuje się tu szlaki konne, zmierzając do stworzenia sieci, która pozwalałaby na wiele sposobów przemierzać
beskidzkie góry i pagórki. Powstaje
także coraz więcej ośrodków propagujących i oferujących przejażdżki w
siodle. Bez trudu da się tu rozpocząć
swoją jeździecką przygodę – wycieczki odbywane pod czujnym okiem doświadczonego instruktora okażą się
i bezpieczne, i ekscytujące. Ci zaś, co
w siodle czują się już pewnie, docenią
różnorodność tras i malowniczość terenu. Na koniach można tu spędzić kilka godzin lub zaplanować kilkudniowy
rajd, korzystając z długodystansowych
szlaków konnych. Trasy mają różny stopień trudności – od łatwych odcinków w
dolinach górskich do stromych ścieżek
w oddaleniu od siedzib ludzkich.

Nasze propozycje:

Transbeskidzki Szlak Konny. Najdłuższy w polskich górach szlak turystyki jeździeckiej proponuje ponad 600
km jazdy konnej. Trasa zaczyna się w
Brennej w Beskidzie Śląskim i prowa-

dzi do Wołosatego leżącego na krańcu Bieszczad. Na obszarze Beskidów
szlak wiedzie przez niezwykle malownicze tereny. Prowadzi z Brennej do
Żabnicy znajdującej się w Beskidzie
Żywieckim, skąd przez Rysiankę, Lipowską i Halę Miziową dociera się do
Korbielowa, a dalej przez Jaworzynę
i przełęcz Klekociny do Zawoi i przełęczy Krowiarki. Tu szlak opuszcza
teren Euroregionu Beskidy. Co kilka kilometrów można sobie zrobić „popas”
przy schronisku górskim lub ośrodku
agroturystycznym przygotowanym na
przyjęcie konia i jeźdźca. Aby przebyć
cały szlak, trzeba spędzić w siodle 14
dni, nic nie stoi jednak na przeszkodzie,
by pokonać tylko fragmenty trasy.

Beskidzki Konny Szlak
Tysięczników

Szlak zaczyna się przy stacji kolejowej
w Cięcinie i prowadzi bocznymi grzbietami Romanki, Magury Cięcińskiej, Skały
i Abrahamowa. Trasa ma 22 km, prowadzi przez malownicze tereny, pozwalając
na podziwianie widoków na dorzecze
Soły oraz wzniesienia Beskidów Żywieckiego, Śląskiego i Małego. Przejechanie
szlaku stępem zajmuje ok. 5 godz.

MUZEUM BROWARU
W ŻYWCU
Arcyksiążęcy Browar, jedna z wizytówek Żywca, został założony w 1856 r.
przez Albrechta Fryderyka Habsburga. Już 12 lat później zakład wysunął
się na pierwsze miejsce w Galicji pod
względem ilości warzonego piwa.
Jego jakość znana była w całej Europie. Muzeum urządzono w najstarszej
części zakładu, w dawnych piwnicach
leżakowych. Trasa prowadzi przez 18
sal (każda o innym charakterze), ukazując proces produkcji piwa i przybliżając historię żywieckiego browaru.
Ekspozycja nie przypomina nudnych
muzealnych placówek. Wehikuł czasu
przenosi zwiedzających na XIX-wieczną uliczkę i pozwala odwiedzić galicyjską karczmę, a w pomieszczeniu zaaranżowanym na kameralny bar ogląda
się dawne kroniki filmowe, gdzie na
celuloidowych taśmach uwieczniono

biegi i sztafety piwne; jest też typowe
mieszkanie z okresu peerelu z radiem
sączącym audycję o browarze… Dodatkowo można zwiedzić teren zakładu.
Wycieczkę kończy degustacja złocistego trunku (dorośli) lub malinowego
soku (dzieci). Znajdują się tu również
restauracja oraz sklepik z pamiątkami.

Więcej informacji:

Muzeum Browaru Żywiec, ul. Browarna
88, Żywiec, www.muzeumbrowaru.pl.
Zwiedzanie po uprzednim zgłoszeniu
telefonicznym (tel.: 33 8612457) lub
mailowym (rezerwacja@muzeumbrowaru.pl). Turyści indywidualni są łączeni w grupy, zwiedzanie odbywa się
z przewodnikiem. Obiekt znajduje się
na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
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HISTORYJKA O WĘDRÓWKACH RODZINY ŚNIEGOWYCH
PO REGIONIE BESKIDU CIESZYŃSKIEGO.
Ciekawi Was jak można najkorzysniej podróżować przez Beskidy? Zachęcamy do przeczytania historyjki
o podróżach typowo czeskiej rodziny
Śniegowych.
Trzej bracia z rodziny Śniegowych,
czyli Bystry, Podszewka i Pupilek,
zdecydowali się, że wraz z rodzinami
spędzą pierwsze dni Nowego Roku w
Beskidach. Bystry nie pozwoli na to,
aby ktokolwiek z jego rodziny jakkolwiek cierpiał czy czuł się nieswojo. Zarazem jednak dobrze pilnuje, żeby nie
zmarnować ani jednej korony. Dlatego
obliczył sobie, że jeżeli zakwateruje
się w hotelu Polanka, to do swojego
zamówienia otrzyma bezpłatnie kartę rabatową Těšínské Slezsko Region
Card z mnóstwem ulg. Brat Bystrego,
Podszewka nie ma dzieci, ale ponad
wszystko kocha swoją żonę i komfort.
Kartę rabatową kupił jeszcze przed

wyjazdem, w domu przez internet,
a potem cieszył się z ulg w hotelu
Excelsior. Zapłacił tylko 600 koron od
osoby za noc, zamiast zwykłej ceny
1000 koron. Pobyt kosztował go prawie tyle samo jak brata, który zapłacił
za noc ze śniadaniem około 560 koron
od osoby. W dodatku Podszewka wykorzystał pełną ofertę hotelu, saunę,
wi-fi czy bogate śniadanie.
Najmłodszy z braci, Pupilek niczego nie przemyślał. Samotnie udał się
w Beskidy za swoimi braćmi, tylko
dla własnej przyjemności. Odwiedził
punkt informacji turystycznej w mieście
Třinec a karta rabatowa wpadła mu
sama w ręce, choć wcale jej nie chciał.
Kupił ją tylko dlatego, aby wyczarować
uśmiech na twarzach pięknych pań
z centrum informacji a nie dlatego, aby
z niej skorzystać. Zaczerpnął informacji
o miejscowych zabytkach a słysząc od

pracownic słowo wyciąg, udał się w
kierunku szczytu Javorový vrch.
Akurat dochodził do recepcji w
schronisku na górze Javorový vrch, gdy
nagle bum! Potknął się i upadł. Portfel
wypadł mu i otworzył się przed kasjerką akurat na karcie rabatowej Tešínské Slezsko Region Card. Podczas
gdy mozolnie zbierał monety, kasjerka
podniosła kartę i wyliczyła mu koszt
lotu paralotnią w tandemie, wliczając
ulgę karty rabatowej. Pupilek niczego
nie zuważył, zapłacił kwotę, która wyświetliła się na ekranie i wyruszył w
kierunku gór. To samo zdarzyło się przy
płaceniu w schronisku górskim Ostrý.
Pomylił sobie kartę kredytową z kartą
rabatową. Pod stokiem narciarskim w
ośrodku Severka zamiast swojej wizytówki podał kasjerce w okienku kartę
rabatową. Wędrując od schroniska do
schroniska w kierunku wioski Mosty

u Jablunkova zaoszczędził ponad 100
koron.
W międzyczasie Podszewka odwiedził łaźnie piwne w hotelu w gminie
Bukovec i zasmakował miejscowego
piwa. Najstarszy brat, Bystry spędzał
czas na stokach narciarskich, w muzeach i centrum zabaw dla dzieci. W
ośrodku narciarskim w gminie Bukovec ze swoją kartą rabatową Těšínské Slezsko Region Card zapłacił za
całodniowy karnet zamiast 700 koron
tylko 630 koron. W miejscowym hotelu
za program animacyjny, który zwykle
kosztuje 500 koron, zapłacił tylko 250
koron.
Pod koniec tygodnia, wszyscy trzej
bracia udali się w strojach góralskich
na Bal Gorolski we wiosce Mosty u Jablunkova. Na bal udał się też Podszewka, ponieważ jego żona bardzo lubiła
tańczyć. Magiczny dzień, 9 stycznia

zwabił też najmłodszego brata, który
stoczył się z górskich stoków raczej
jak bałwan niż turysta. Całkiem przypadkiem pani Podszewka zdobyła dwa
stroje góralskie, więc jeden mu pożyczyła. Wszyscy cieszyli się, że spotkali
najmłodszego brata, który nie zgubił
się w górach a w dodatku nie wydał
wszystkich pieniędzy. Jakim cudem mu
się to udało sam nie był w stanie powiedzieć, ale za resztę piniędzy bawił
swoich braci do samego rana. Kartę rabatową zgubił na balu, więc nie dowie
się nigdy jakim sposobem udało mu się
zaoszczędzić.

BESKID CIESZYŃSKI TO DOSKONAŁE MIEJSCE
DO WYCIECZEK SKITOURINGOWYCH
Idealnie nadają się do wędrówek od
schroniska do schroniska, wspinania
się ostro pod górę i zjazdów po stromych zboczach. Nie jesteście wtedy
zależni od przetartych szlaków narciarskich. W Beskidzie Cieszyńskim
są doskonałe warunki do skitouringu. Wyszukiwanym miejscem jest
na przykład szczyt Javorový vrch w
okolicach miasta Třinec, okolice wioski Mosty u Jablunkova, dolina rzeki
Lomná czy okolice góry Ostrý. Na
pewno pokochacie zimowe wycieczki górskie w Beskidzie Cieszyńskim.
Przytaczamy przykłady niektórych tras:

Jesteście amatorami turystyki, ale
zimą nie lubicie brodzenia w głębokim śniegu? Załóżcie więc narty do
skialpinizmu i udajcie się na wycieczkę! Wycieczki górskie na nartach,
skitouring, to piękny sport i doskonała alternatywa dla letniej turystyki.

Do schroniska Ostrý
z wioski Košařiska. 3 km,
różnica wzniesień – 420 m

Punkt wyjścia jest przy końcowym
przystanku autobusowym „Košařiska – Milíř“. Z parkingu udajemy się
prosto a zaraz za mostem skręcamy w
prawo między zabudowania i domki
letniskowe (mimo oznakowanego szlaku turystycznego). Teraz zaczynamy

wspinać się pod górę przez łąkę aż na
skraj lasu. Udajemy się przez las do trawersu. Trawers krzyżujemy, skręcając
lekko w lewo a następnie wspinamy się
znowu ostro pod górę. Nie skręcamy
w lewo na mniej stromą drogę w wąwozie, ale trzymamy się drogi leśnej!
Wspinamy się coraz wyżej, czasami
natkniemy się na stare kierunkowskazy
z napisem „Chata Ostrý“. Ostre podejście kończy się a trasa skręca w prawo
teraz mniej stromym terenem. Możemy
złapać oddech i nacieszyć się widokami
jakie oferuje nam rzadki las bukowy.
Następnie kontynuujemy lekkim podejściem a dalej po równinie mijając dwie
chaty myśliwskie docieramy do schroniska górskiego Ostrý. Wrócić możemy
tą samą trasą albo żółtym i niebieskim
szlakiem turystycznym.

Do schroniska Ostrý
z wioski Tyra – 3 km,
różnica wzniesień – 450 m

Trasa rozpoczyna się we wiosce Tyra,
przy końcowym przystanku autobuso-

wym „Třinec, Tyra- hájenka“. Udajemy
się zielonym szlakiem turystycznym po
drodze, ale od razu przy drogowskazie
turystycznym „Pod Ostým, hájenka“
skręcamy ze szlaku w lewo przez łąkę
wspinając się pod górę. Na skraju lasu
natkniemy się na drogę leśną. Drogą
podążamy tylko przez chwilę a następnie skręcamy w prawo i ostro wspinamy się przez las. Po pokonaniu najbardziej stromego zbocza dotrzemy do
żółtego szlaku turystycznego wiodącego po trawersie. Z rozdroża „Biernač“
dalej wspinamy się pod górę po ścieżce
żółtym szlakiem. Kontynuujemy stale
żółtym szlakiem, który wypłaszcza się.
Docieramy aż do łąki nad schroniskiem
turystcznym Ostrý.

Zjazdy przez las do Tyry

Wariant 1: Od schroniska górskiego
udajemy się po żółtym szlaku przez
łąkę pod górę. Na skraju lasu podążamy trawersem ok. 100 m i skręcamy w lewo (mimo oznakowany szlak
turystyczny). Zjeżdżamy prostopadle
wdół przez las do trawersu. Mijamy

BESKID CIESZYŃSKI - DOSKONAŁE MIEJSCE
DO SPĘDZENIA ZIMY W GÓRACH
Ze zbliżającą się zimą myślimy już
gdzie spędzimy weekend albo urlop.
Śląsk Cieszyński, najbardziej na
wschód położona część Republiki
Czeskiej, to idealne miejsce aby połączyć zimowe szaleństwo z poznawaniem miejsowej kultury i kuchni.
Widoki z górskich grzebieni można
połączyć ze zwiedzeniem miast i wiosek leżących u stóp gór.
Serdecznie zaprasamy miłośników sportów zimowych do obszaru
turystycznego Śląska Cieszyńskiego.
Wszyscy znajdą tutaj coś dla siebie,
osoby wszystkich kategorii wiekowych,
rodziny z dziećmi, grupki przyjaciół
albo osoby pragnące spokoju i ciszy,
jaką oferują grzebieniowye trasy. Dzięki
istniejącej bogatej ofercie stoków i tras
narciarskich można nacieszyć się jazdą
na nartach czy snowboardzie. Można
też skorzystać z utrzymywanych tras

narciarstwa biegowego albo udać się
mimo trasy do tutejszych lasów i pokonywać szczyty gór w pulchnym śniegu na skialpowych nartach. Nie można
zapominać też o klasycznych sankach
czy lepieniu bałwanów, zabawie która
pozwoli dorosłym turystom wrócić do
młodzieńczych lat i z pewnością ucieszy też dzieci.
Najczęściej odwiedzanymi i najciekawszymi ośrodkami to ośrodki narciarskie w wioskach Mosty u Jablunkova i Bukovec. Obydwa ośrodki oferują
nie tylko naukę jazdy na nartach, ale
też zimowe zabawy dla dzieci. Znajdują się tutaj stoki narciarskie dla mniej
zaawansowanych narciarzy, ale też
bardziej strome stoki dla wprawnych
narciarzy i stoki do snowboardingu.
Stoki są doskonale utrzymywane,
dzięki czemu oferują idealne przeżycia
miłośnikom sportów zimowych. Ne-

stępnym doskonałym ośrodkiem do
jazdy na nartach jest ośrodek narciarski w wiosce Dolní Lomná. To również
jedno z miejsc, w których oprócz jazdy na nartach możemy nacieszyć się
przepięknymi widokami na grzbiety
Beskidów.
Śląsk Cieszyński przetkany jest
wieloma kilometrami tras narciarstwa
biegowego. Większość tras jest utrzymywana, przez co poruszanie się na
nich jest na prawdę przeżyciem. Długie
białe ślady poprowadzą Was do jedynych w swym rodzaju zakątków tutejszej przyrody. Trasy o kilku poziomach
trudności dają Wam możliwość wyboru, czy wolicie rekreacyjne tempo po
warstwicach, czy pragniecie udać się
na szczyty gór i porządnie się upocić.
Śląsk Cieszyński jest też idealnym
obszarem, w którym można poruszać
się mimo trasy narciarskie. Skitouring

oferuje nieograniczone możliwości
przeżyć podczas wędrówek przez
pokryte puchowym śniegiem tereny.
Właśnie skitouring i skialpinizm to
doskonałe sposóby do poznania miejscowej przyrody. Nic Was nie ogranicza, wędrujecie krainą rozkoszując
się widokami do dolin… Do skitouringu
nadają się idealnie trasy ze schroniska
górskiego Ostrý w kierunku wiosek
Košařiska czy Tyra.
Krótko mówiąc, zima w Beskidzie
Cieszyńskim oferuje mnóstwo różnych
atrakcji przez co macie możliwości wielu przeżyć. Wybór zależy wyłącznie od
turysty. Śląsk Cieszyński to doskonałe
miejsce do zimowego urlopu, jakiego
nie przeżyjecie gdzie indziej. Atrakcyjność tego turystycznego obszaru
podkreśla też fakt, iż region ten zachował sobie swój tradycyjny ludowy
charakter.

trawers skręcając w prawo na skos,
i znowu przez drogę na skos w prawo wdół przez las. Trzeba uważać aby
nie zjechać w kierunku strumienia, ale
stale jedziemy na skos trzymając się
nad nim. Dotrzemy do szerokiej ścieżki,
którą podążamy, następnie skręcamy
w prawo na trasę zielonego szlaku turystycznego.
Wariant 2: Od schroniska przez
łąkę podążamy około 1 kilometra pod
górę niebieskim szlakiem turystycznym. Następnie zjeżdżamy północno
- wshodnim zboczem góry Ostrý do
grzebienia prowadzącego ze szczytu.
Zanim jednak dojedziemy do krawędzi,
skręcamy z niebieskiego szlaku ostro w
dół. Przez las dojedziemy do żółtego
szlaku turystycznego do rozdroża „nad
Tyrou-rozc. Kozinec“. Następnie żółtym
szlakiem turystycznym zjeżdżamy w
dół do wioski Tyra.
Nasza propozycja: Trasy do pobrania
w ramach interaktywnej mapy na stronie internetowej
www.tesinskeslezsko.cz.

ŚLĄSK CIESZYŃSKI
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www.slaskcieszynski.travel

TURYSTYKA AKTYWNA ZIMĄ
O tym, że Śląsk Cieszyński jest doskonałym miejscem na aktywne
spędzenie zimowych wakacji przekona każdego niedowiarka widok
przepięknych gór, królujących nad
pejzażem okolicy. Jeżeli dodamy do
tego nowoczesną i wciąż rozwijającą
się infrastrukturę, to łatwiej będzie
nam zrozumieć fenomen tego regionu, który corocznie przyciąga na stoki
ogromne rzesze miłośników sportów
zimowych. Na całym terenie Śląska
Cieszyńskiego znajduje się mnóstwo
kurortów, sanatoriów oraz wyciągów
narciarskich o różnej skali trudności.
Przyjrzyjmy się bliżej tym wybranym.

cją jest znajdujący się powyżej stacji
wyciągu park linowy.

PRZEŁĘCZ KUBALONKA

Od czasów Justyny Kowalczyk narciarstwo biegowe zyskuje w Polsce coraz
większą popularność. Trasy biegowe w
ośrodku sportów zimowych na Kubalonce uznane są za jedne z najnowocze-

śniejszych w Europie, czego dowodem
jest przyznany im standard FIS (Międzynarodowej Federacji Narciarskiej).

WISŁA NOWA OSADA

Na południowo-zachodnim zboczu
wzgórza Wróblonki znajduje się nowoczesny ośrodek narciarski Wisła Nowa
Osada. Do dyspozycji narciarzy i snowbo-

ardzistów jest sześć tras o różnej długości
i stopniu trudności. Wszystkie oczywiście
oświetlone, dośnieżane i ratrakowane. Miłośników białego szaleństwa obsługują
trzy wyciągi, w tym jeden krzesełkowy.

WISŁA MALINKA

Miejsce to słynie ze skoczni narciarskiej imienia Adama Małysza, na któ-

rej corocznie rozgrywane są konkursy
w ramach Pucharu Świata w skokach
narciarskich. Obiekt powstał w 2008
roku i jest w stanie pomieścić aż 30
tysięcy widzów. W trakcie wspomnianych zawodów trybuny wypełnione są zazwyczaj do ostatniego
miejsca.

USTROŃ-CZANTORIA

Znane i popularne uzdrowisko położone jest w cieniu góry Czantoria, która zarówno latem jak i zimą stanowi
ogromną atrakcję turystyczną. Dzięki
wygodnej kolei linowej można dotrzeć
niemal na szczyt wzniesienia, z którego rozpościera się wspaniały widok na
góry. W sezonie narciarskim dostępne
są trzy wyciągi narciarskie i dodatkowo
jeden krzesełkowy. Dodatkową atrak-

KALENDARZ IMPREZ ZIMĄ
Pod koniec kalendarzowego roku,
kiedy dni stają się coraz krótsze,
a letni i jesienni turyści opuścili już
gościnny Śląsk Cieszyński, przyroda
zapada powoli w sen zimowy. Mieszkańcy regionu nie mają jednak czasu
na odpoczynek, ponieważ wielkimi
krokami zbliża się pora świąteczna,
a wraz z nią sezon narciarski, najbardziej intensywny na terenie Beskidów.
Jednak zima na Śląsku Cieszyńskim
to nie tylko szusowanie na zaśnieżonych stokach i zasłużony grzaniec w
przytulnej knajpce. Odrębną atrakcję
stanowią cykliczne imprezy, odbywające się w miastach i miasteczkach
naszego regionu.

PUCHAR ŚWIATA W
SKOKACH NARCIARSKICH
WISŁA MALINKA

Każdej zimy na skoczni narciarskiej im.
Adama Małysza odbywają się konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Od niedawna Wisła Malinka ma
zaszczyt organizacji inauguracyjnych
zawodów rozpoczynających sezon –
w tym roku odbędą się one w dniach

22-24 listopada. Choć miejsc na skoczni jest aż 30 tysięcy, zapełnia się ona
do ostatniego miejsca. Ci, którym nie
udało się zdobyć biletów na te arcypopularne zawody, mogą skorzystać ze
specjalnie przygotowanej strefy kibica.

CIESZYŃSKIE
TARGI STAROCI

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca
na cieszyńskim Rynku rozkładają swoje kramy i kramiki sprzedawcy antyków
i staroci. Wydarzenie cieszy się sporą
popularnością, bo przecież każdy, wśród
różnych bibelotów i cacuszek, może
znaleźć prawdziwe klejnoty. To idealny pomysł na niedzielny poranek dla
wszystkich wrażliwych na piękno sztuki,
łowców skarbów oraz… melancholików.

ŚWIĄTECZNE JARMARKI
I ORSZAK TRZECH KRÓLI

W okresie przedświątecznym wiele
miast Śląska Cieszyńskiego – zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie – organizuje na rynkach i głównych
placach jarmarki świąteczne. Oprócz
uroczystego zapalania choinek, turyści

będą mogli przespacerować się między
kramami i stoiskami, aby spróbować
lokalnych świątecznych rarytasów. Na-

tomiast już w Nowym Roku, szóstego
stycznia w Cieszynie odbywa się tradycyjny Orszak Trzech Króli. W radosnym

marszu spacerują nierzadko przebrani
mieszkańcy miast ramię w ramię z lokalnymi władzami.

ATRAKCJE, KTÓRY KAŻDY POWINIEN ZOBACZYĆ
NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM (CD.)
Brenna

Wieś Brenna znajduje się w samym
sercu Beskidu Śląskiego. Otoczona
niemal z każdej strony przepięknymi
wzniesieniami, proponuje przyjezdnym
zapierające dech w piersiach widoki.
Nic więc dziwnego, że Brenna – jeszcze niedawno górska osada rolnicza
- dynamicznie przeobraża się w popularny ośrodek wczasowy. Turyści
przyjeżdżają tu coraz chętniej, wiedzą
bowiem, że czeka tu na nich sporo
atrakcji. Górskie szlaki wiodą stąd między innymi na szczyt Równicy, Orłowej,
jak i wprost do schroniska na Błatnej.
Latem można skorzystać z przystani
kajakowej, zimą do dyspozycji miłośników białego szaleństwa są wyciągi
narciarskie. To jednak nie wszystkie
dostępne atrakcje – bo miejscowość

charakteryzują również miejsca zjawiskowe i nieoczywiste.
Jednym z nich jest Obserwatorium
Nietoperzy, które, niczym dzicy lokatorzy, wprowadziły się bez żadnych zgód
i pozwoleń na strych szkoły w Brennej.
Pomysłowi mieszkańcy nie tylko nie
przepędzili zaskakujących gości, lecz
stworzyli prawdziwe obserwatorium
w którym od maja do końca września
można z bliska przyglądać się życiu
fruwających tajemniczych ssaków.
Żywym muzeum przyrody jest również Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”,
w którym zwiedzający będą mieli możliwość podziwiania multimedialnej wystawy, poświęconej ziołom i ich funkcji
w życiu mieszkańców Beskidu Śląskiego. Dodatkową atrakcją jest herbarium –
czyli ogródek ziołowy oraz możliwość
degustacji przepysznej, owocowo-zio-

łowej herbatki breńskiej. Nazwa miejsca
pochodzi od nieco zapomnianego zioła
„Przytulia”. Wyjątkowo przydatnego –
jego sok wykorzystywano przy produkcji serów, a sama roślina miała podobno
odstraszać zjawy, złośliwe strzygi i inne
nieczyste siły, których na tych terenach
jest wcale niemało.
Pod Bukowym Groniem znajduje się
miejsce wyjątkowo romantyczne, które
zasłużenie stało się częścią Polsko-Czeskiego Szlaku Zakochanych. Przepiękna, powstała w 1934 roku drewniana
rzeźba, przedstawia Krzyż Męki Pańskiej
z Matką Boską i Świętym Janem. Ten pełen ornamentyki klejnot sztuki ludowej
nieprzypadkowo zwany jest Krzyżem
Zakochanych. Według legendy upamiętnia on nieszczęśliwą miłość zamożnej
bielszczanki i przystojnego miejscowego
fryzjera.

SUBREGION ZACHODNI
www.subregionzachodni.silesia.travel
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NIE TYLKO WIEDEŃ, PRAGA, OŁOMUNIEC CZY DREZNO – JARMARKI
BOŻONARODZENIOWE W NASZYCH MIEJSCOWOŚCIACH
Jarmarki bożonarodzeniowe, podobnie jak zwyczaj przystrajania choinek,
przybyły do nas z Niemiec i szybko
wpasowały się w klimat świąt na Śląsku. W większości miast, kilka tygodni przed świętami Bożego Narodzenia, w towarzystwie wykonywanych
na żywo kolęd i pastorałek, można
zakosztować świątecznej już atmosfery pośród kramów z oryginalnymi
drobiazgami na prezenty i smakołykami nie tylko na świąteczny stół. Oto
najciekawsze jarmarki bożonarodzeniowe.
Największym chyba jarmarkiem bożonarodzeniowym w regionie poszczycić się może Racibórz. Odbywa się on
tradycyjnie na raciborskim rynku i trwa
praktycznie przez cały grudzień. Swoje
wyroby prezentują artyści i rękodzielnicy z całej Polski. Zapach pierników
i ciasteczek, błyszczące ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne oraz smak
grzanego wina z aromatycznymi przyprawami – to nieodłączne elementy raciborskiego jarmarku. Ponadto zainteresowani mogą znaleźć ręcznie robione
zabawki, skórzaną galanterię, szkatułki,
biżuterię, rzeźbione aniołki oraz sma-

kowite wyroby regionalne. Tradycyjnie
także na raciborskim jarmarku można
zaopatrzyć się w prawdziwe, pachnące choinki. Dodatkową atrakcją jest
plenerowe kino zimowe uruchamiane
w wybrany weekend grudniowy oraz
występy artystyczne. Nie brakuje niespodzianek dla najmłodszych. Milusińscy mogą korzystać m.in. z darmowej
karuzeli i świątecznej kolejki. A w okolicy 6 grudnia na wszystkich oczekuje
św. Mikołaj, co roku z innymi atrakcjami.
Wodzisławski Jarmark Bożonarodzeniowy to impreza o charakterze wystawienniczo-handlowym, w którym
udział biorą wytwórcy regionalnych
przedmiotów artystycznych i wyrobów
sztuki użytkowej, naturalnych produktów spożywczych oraz asortymentu
świątecznego. Poza tym na wodzisławskim rynku, gdzie odbywa się
jarmark, prawie każdego dnia można
wysłuchać przeróżnych koncertów –
od lokalnych zespołów dziecięcych
i młodzieżowym, po gwiazdy krajowego formatu. Do bardziej oryginalnych
wydarzeń wodzisławskiego jarmarku
należy Festiwal Moczki, śląskiej potrawy świątecznej. Wśród imprez to-

warzyszących jest także wiele atrakcji
dla najmłodszych, w tym świąteczne
animacje.
Poza jarmarkami przedświątecznymi
trwającymi praktycznie cały grudzień,
organizowane są, także atrakcyjne, jarmarki kilku- a nawet jednodniowe. Do
takich należy m.in. jarmark w Pszowie.
Odbywa się przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Pszowie i trwa najczęściej dwa dni – sobotę i niedzielę. Na
wszystkich odwiedzających czekają
dostatnio wyposażone stoiska wystawiennicze z różnorodnymi produktami bożonarodzeniowymi oraz bogata
oferta artystyczna. Jednodniowy jarmark bożonarodzeniowy z międzynarodowymi atrakcjami organizuje także
miasto Kuźnia Raciborska.
Nie tylko miasta są miejscem przedświątecznych jarmarków. Także wiele
mniejszych miejscowości organizuje
u siebie takie przedsięwzięcia. Nie
trwają one oczywiście kilka tygodni,
ale w ten jeden dzień gromadzą tłumy
zainteresowanych, nie tylko miejscowych. Do najstarszych przedświątecznych jarmarków, zwanych także
kiermaszami należy ten organizowany

w Tworkowie w powiecie raciborskim.
Już od lat 90. XX wieku miejscowa parafialna grupa charytatywna „Caritas”
organizuje przedświąteczne spotkanie
pod nawą „Weihnachtsmarkt”. W każdą trzecią niedzielę adwentu można tu
nabyć świąteczne dekoracje, opłatki
i adwentowe świece. Można też oczywiście posilić się „czymś” z grilla, chlebem ze swojskim fetem oraz najlepszym w regionie kołoczem. Ogromnym
powodzeniem cieszy się co roku pachnące przyprawami grzane wino, czyli
Glühwein. Nieodłączną częścią kiermaszu jest loteria fantowa. Kulminacyjnym punktem tworkowskiego Weihnachtsmarktu jest pokaz sztucznych
ogni. Warto tu zaznaczyć, że dochód
z tych kiermaszów przeznaczony jest
na rzecz potrzebujących mieszkańców
Tworkowa i sąsiednich miejscowości.
Do tradycji weszły już organizowane
od kilku lat jarmarki przedświąteczne
w gminie Nędza, w Lyskach, w Pietrowicach Wielkich i bardzo wielu innych
miejscowościach. Te przygotowywane przez gminy, ośrodki kultury, szkoły i przedszkola, a także często przez
miejscowych społeczników kiermasze

stają się znaczącym wydarzeniem
integrującym lokalne społeczności.
Przybywające na jarmarki tłumy mogą
świadczyć o tym, że wielu spośród nas
pragnie zakosztować świątecznej atmosfery we wspólnocie. Warto więc
i w tym roku odwiedzić jakiś bożonarodzeniowy jarmark, nie tylko ten z tych
największych i najsłynniejszych.

WIZYTA W MUZEUM – PROPOZYCJA NIE TYLKO NA NIEPOGODĘ
nie tylko w dokumentach i będących dziełem człowieka artefaktach,
można poznawać w muzeach. Każde z nich ma w swoich zbiorach coś
unikalnego i każde z nich warte jest
odwiedzenia.

Muzeum w Raciborzu

Górny Śląsk jest miejscem o szczególnie bogatej i różnorodnej historii. Fragmenty tej historii, zastygłe

Początki zbiorów o charakterze muzealnym sięgają w Raciborzu lat
dwudziestych XIX w. i wiążą się ściśle z powstaniem (w 1819 r.) w tym
mieście Gimnazjum Królewsko-Ewangelickiego, którego nauczyciele zaczęli
gromadzić w swych pracowniach, jako
pomoce naukowe, materiały związane z etnografią, militariami jak i sztuką
przemysłową.
Oficjalne otwarcie pierwszych ekspozycji muzealnych nastąpiło 4 grudnia
1927 r., a na ich miejsce przeznaczono dawny XIV-wieczny kościół pw.
Świętego Ducha. Później na potrzeby
muzeum zaadaptowano jeszcze znajdujący się w pobliżu budynek przy
ul. Chopina. Dzisiaj zbiory raciborskiego muzeum liczą ok. 30 tys. sztuk

i zespołów zabytków i prezentowane
są na dziewięciu stałych ekspozycjach
i często organizowanych wystawach
czasowych.
Do najciekawszych wystaw stałych
należą: Odkrycia w kościele sióstr dominikanek, W Domu Ozyrysa, Rok obrzędowy nad Górną Odrą, oraz Dawne
techniki dentystyczne.
www.muzeum.raciborz.pl

Muzeum Miejskie w
Wodzisławiu Śląskim

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim znajduje się w Pałacu von Dietrichsteinów.
Placówka powstała w 1971 r. na bazie zbiorów Towarzystwa Miłośników
Ziemi Wodzisławskiej oraz efektów
prac badawczych prowadzonych na
terenie Starego Miasta w Wodzisławiu Śląskim i na grodzisku Gołężyców
w Lubomi, z którego pochodzi znaczna grupa eksponatów stanowiących
interesujące zabytki archeologiczne.
Poza tym muzeum gromadzi zabytki
z zakresu historii, etnografii, sztuki nie-

Muzeum w Głubczycach jest placówką
stosunkowo młodą, została reaktywowana w 2001 r. na bazie zbiorów Izby
Pamięci Narodowej Zespołu Szkół Rolniczych w Głubczycach oraz Muzeum
Ziemi Głubczyckiej. Od 2008 r. mieści

się w odbudowanym głubczyckim ratuszu.
W muzeum prezentowana jest
ekspozycja historyczna oraz etnograficzna. Pierwsza z nich przedstawia
dzieje ziemi głubczyckiej od czasów
prehistorycznych do 1945 r. Można na
niej znaleźć ślady związane z ludnością
polską, niemiecką, morawską i żydowską. W ramach ekspozycji etnograficznej prezentowane są przedmioty użytku domowego, odzież, narzędzia pracy
w zagrodzie i na roli. Część z nich służyła niemieckim gospodarzom, część
po zakończeniu II wojny światowej
przywieźli ze sobą polscy gospodarze
z Kresów Wschodnich.
Ciekawostką muzeum jest również
kopia słynnej Księgi praw miejskich
Głubczyc, której oryginał znajduje się
w Archiwum Państwowym w Opolu.
„Księga Głubczyc” to bardzo cenny,
bogato ilustrowany, zdobiony srebrem
i złotem katalog praw miasta z XV w.,
spisany ręcznie na pergaminie na ponad 200 kartach.
www.muzeum.powiatglubczycki.pl

tu można basenu pływackiego, basenu do nauki pływania oraz basenu
rekreacyjnego z efektami typu leżanki
podwodne z masażem, bicze i parasole wodne. Nie tylko dla najmłodszych
atrakcją są dwie zjeżdżalnie. Nie brakuje także rwącej rzeki i wanien hydromasażowych. Dzieci z radością spędzają
czas w brodziku. Dla zainteresowanych
w ośrodku znajduje się zespół odnowy
biologicznej w postaci m.in. kilku saun,
groty solnej i solarium. Na terenie H2Ostróg coś dla siebie znajdą również
osoby niepływające. Sala gimnastyczna, gdzie odbywają się zajęcia fitness
oraz gabinety masażu pomogą zadbać
o kondycję bez wchodzenia do wody.
Kolejnym bardzo atrakcyjnym obiektem do aktywnego spędzania wolnego czasu jest park wodny „Nautica”.
Usytuowany w Gorzycach, w bliskim

sąsiedztwie granicy, od samego powstania przyciąga wielu amatorów
pływania nie tylko z gminy Gorzyce,
ale również spoza jej granic. Znakiem
rozpoznawczym „Nautici” jest krzywa
wieża widokowa. Na odwiedzających
czekają dwa baseny – pływacki i rekreacyjny. Ponadto w strefie rekreacyjnej
skorzystać można z groty solnej, tunelu
wodnego z biczami ściennymi, kaskadą
oraz innymi atrakcjami, a także czterech wanien z jacuzzi. Do dyspozycji
amatorów wodnego szaleństwa jest
też zjeżdżalnia z „lądowaniem” w specjalnej, bezpiecznej wannie.
Do dostępnych cały rok obiektów pływackich należy również kryta pływalnia
w Kietrzu. Składa z dwóch basenów. Na
pływalni znajduje się też jacuzzi i sauna. Obiekt jest także przystosowany dla
osób niepełnosprawnych.

profesjonalnej, a także zabytki kultury
ludowej i robotniczej.
Do najcenniejszych zabytków historycznych muzeum należy kolekcja
sztandarów. Część z nich to sztandary
polskich towarzystw i organizacji oraz
sztandary powstańcze ufundowane
przez Związek Powstańców Śląskich
w latach międzywojennych.
W muzeum zwiedzić można następujące wystawy stałe: Pradzieje ziemi rybnicko-wodzisławskiej,
Wczesnośredniowieczne grodzisko
w Lubomi, Wodzisław w Średniowieczu i czasach późniejszych, Lata
powstań, W śląskiej kuchni, Z dziejów
śląskiego rzemiosła.
www.muzeum.wodzislaw.pl/

Powiatowe Muzeum Ziemi
Głubczyckiej w Głubczycach

MOŻE NA LODOWISKO? ALBO NA BASEN?
Aktywne spędzanie czasu wolnego
zimą kojarzy się przede wszystkim
z górami i nartami. Szukamy więc najatrakcyjniejszych, najlepiej przygotowanych, a jednocześnie niedaleko
położonych tras narciarskich. Jednak,
jak się okazuję, rekreacyjnie i sportowo możemy spędzić ten czas także

nie wyjeżdżając w góry. Zwłaszcza, że
w ostatnich latach zima nas nie rozpieszcza i prawdziwego śniegu nie ma
za wiele. Miasta i gminy mają w swoje
ofercie sporo zimowych atrakcji dla
swoich, i nie tylko, mieszkańców.
Jedną z najbardziej znanych lodowisk
w regionie jest zadaszone sztuczne lo-

dowisko w Pszowie. Powstało w 2001
r. i cieszy się wielką popularnością wśród
entuzjastów jazdy na łyżwach. Kolejnym
popularnym lodowiskiem jest raciborski
„Piastor”. Obiekt o tej nazwie jest najstarszą ślizgawką zimową. Położony
w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
w Raciborzu od wielu lat przyciąga dzieci, młodzież oraz starszych amatorów łyżwiarstwa. Od kilku lat miejską ślizgawkę
uruchamia także Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu
Śląskim. Lodowisko od samego początku
cieszy się wielką popularnością.
Ci natomiast, których jazda na łyżwach przeraża, albo nie lubią zimnej
pogody, mogą – także w okresie zimowym – skorzystać z bogatej oferty pływalni i basenów. Najbardziej
atrakcyjną ofertę proponuje Aquapark
„H2Ostróg” w Raciborzu. Skorzystać
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DZIEDZICTWO REFORMACJI –
EUROPEJSKI KULTUROWY
SZLAK REFORMACJI
W pięć wieków po tym, jak zapoczątkowany przez Marcina Lutra
ruch protestancki dotarł na tereny
Rzeczpospolitej, kulturowe dziedzictwo reformacji jest na Dolnym Śląsku
i Śląsku Cieszyńskim wciąż widoczne
gołym okiem.
Spośród zabytków związanych z historią protestantyzmu na pierwszym
miejscu należy wymienić Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze – największe
drewniane budowle religijne w Europie,
których bogato zdobione wnętrza z charakterystycznymi emporami to prawdziwe perły barokowej architektury sakralnej. Obie świątynie – trzecia niestety nie
zachowała się do naszych czasów – od
2001 roku znajdują się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Warto wspomnieć również o wzniesionych na początku XVIII w. kościołach
łaski w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze
oraz Cieszynie, przy czym tylko ostatni
z nich pozostał w rękach ewangelików
do dziś. Kościół Jezusowy z Cieszyna to

jednak nie tylko największa świątynia
protestancka w Polsce, przez wiele lat
była ona także centrum życia religijnego
regionu obejmującego Morawy, Śląsk
Opawski i Śląsk Cieszyński. Pół wieku
po jego wybudowaniu protestanci zyskali prawo do zorganizowania kolejnych zborów, m.in. w Jaworzu, Wiśle,
Bystrzycy, Ustroniu, a także w Holčovicach na terenie dzisiejszych Czech.
W okolicy Jeleniej Góry znajdziemy
jeszcze jeden ciekawy obiekt – zrekonstruowany i przeniesiony w to miejsce
historyczny dom modlitwy z Rząśnika
z poł. XVIII w., który w 2018 roku został
odbudowany tuż przy Pałacu Łomnica
jako symbol tolerancji na Śląsku.
Zachęcamy do zapoznania się z historią reformacji w Europie, odwiedzając obiekty na Europejskim Kulturowym
Szlaku Reformacji. W kwietniu 2019
roku został on wpisany przez Radę Europy na listę Europejskich Szlaków Kulturowych, więcej informacji znajdziecie
pod adresem: reformationroutes.eu.

DOLNOŚLĄSKA MAPA
ZABYTKÓW TECHNIKI
Wraz z nastaniem „wieku pary i elektryczności”, Dolny Śląsk w niedługim
czasie przeszedł transformację gospodarczą, która przeistoczyła region
w jeden ważniejszych ośrodków przemysłowych tej części Europy. Już w
pierwszej połowie XIX w. dynamicznie rozwijały się tutaj górnictwo, hutnictwo czy produkcja w zakładach
porcelanowych i włókienniczych,
a wszystko za sprawą wizjonerskich
przedsiębiorców, takich jak Carl Tielsch, hrabia Friedrich Wilhelm von
Reden, czy Carl Krister (nazywany
„śląskim Rockefellerem”).
Przygotowana niedawno Mapa Zabytków Techniki zdaje sprawę z dziejów rozwoju przemysłu w regionie,
zbierając najcenniejsze spośród dolnośląskich obiektów techniki. Na które
warto zwrócić szczególną uwagę, planując swoją wycieczkę śladami historii?
Takimi miejscami są Kopalnia Złota w
Złotym Stoku, w której turystom udostępniono do zwiedzania dwie sztolnie
z liczącej ponad 300 km sieci korytarzy
i chodników kopalnianych, oraz wałbrzyska Stara Kopalnia z nowoczesną

NA NARTY – DOLNY ŚLĄSK
Już same nazwy dwóch najbardziej
znanych sudeckich szczytów – Śnieżka i Śnieżnik – obiecują, że miłośnicy
białego puchu nie będą się nudzić. W
Sudetach i śniegu, i tras narciarskich
jest pod dostatkiem. Tych drugich
przybywa nawet z każdym rokiem.
I to właśnie dzięki rozwijanej infrastrukturze oraz bogatej ofercie noclegowej i gastronomicznej południe
Dolnego Śląska jest jednym z najpopularniejszych kierunków aktywnej
turystyki w okresie zimowym. Gdzie
narciarze i snowboardziści mogą liczyć na najlepsze warunki?
Chociażby w Górach Izerskich i Karkonoszach. Biegaczom nie trzeba
przypominać o Polanie Jakuszyckiej –
stolicy polskiego narciarstwa biego-

wego. To tutaj każdego roku odbywa
się słynny Bieg Piastów. To także jak
dotąd jedyny polski ośrodek mogący
się pochwalić organizacją zawodów
w biegach narciarskich zaliczanych do
klasyfikacji Pucharu Świata. W samym
Karpaczu pojeździmy m.in. na trasach
w Białym Jarze, który można polecić
zwłaszcza osobom rozpoczynającym
swoją przygodę ze sportami zimowymi
(świetnie sprawdzi się narciarski „magiczny dywan”, czyli ruchomy chodnik). Ale bardziej doświadczeni narciarze także znajdą tu coś dla siebie,
np. nowoczesną 6-osobową „kanapę”.
Równie profesjonalne warunki oferują
wyciągi i trasy zlokalizowane na zboczach Kopy i na Szrenicy w Szklarskiej
Porębie.

Innym popularnym kierunkiem wśród
amatorów jazdy na nartach i snowboardzie jest Czarna Góra, zapewniająca
łącznie ponad 10 km tras, na których
operuje już kilkanaście wyciągów (w
tym najnowocześniejsza 6-osobowa
kolejka krzesełkowa w Polsce). W pobliżu znajdują się jeszcze dwie kolejne
stacje narciarskie – w Lądku-Zdroju
i Kamienicy – a wszystkie trzy tworzą
jeden kompleks usytuowany w regionie
Masywu Śnieżnika. Drugim ważnym
ośrodkiem jest wspomniany już zespół stoków zjazdowych na Zieleńcu
w Górach Orlickich, gdzie narciarze
skorzystają z 21 km tras na ponad 20
wyciągach.

przestrzenią wystawienniczą Muzeum
Techniki i Przemysłu czy Europejskiego
Centrum Ceramiki Unikatowej.
Z kolei w piechowickiej Hucie Julia
goście mogą podziwiać proces ręcznego wytwarzania naczyń ze szkła kryształowego, a w zabytkowym młynie
papierniczym w Dusznikach-Zdroju –
poznać nie zarówno historię, jak i tradycyjne metody wytwarzania papieru.
Na terenie zabytkowej lokomotywowni w Jaworzynie Śląskiej powstało Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, w
którym zgromadzono łącznie ponad
140 pojazdów kolejowych z czasów od
końca XIX w. do lat 70. XX w. Bogatymi
i ciekawymi zbiorami może się też pochwalić Muzeum Motoryzacji przy Zamku Topacz w Ślęzy pod Wrocławiem,
gdzie na zwiedzających czeka największa kolekcja zabytkowych samochodów
i motocykli na Dolnym Śląsku.
Projekt jest realizowany wspólnie
przez Fundację Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego Śląska oraz Urząd
Marszałkowski. Więcej informacji na
stronie mapazabytkow.pl.
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DLA CIAŁA I DUCHA
Miesiące zimowe to okres, w którym
więcej czasu możemy poświęcić na
pielęgnację ciała, zabiegi regenerujące wysuszone letnim słońcem skórę
i włosy, na dbałość o harmonię ducha.
Gdy za oknem mróz i śnieg, warto,
zwłaszcza po aktywnym wypoczynku
na świeżym powietrzu, zanurzyć się
w kojące przestrzenie klimatycznych
gabinetów SPA, których nie brakuje na
Opolszczyźnie. Niektóre z nich położone
są w niezwykłych obiektach, co dodatkowo podnosi ich atrakcyjność. Warto
zwrócić uwagę na obiekty znajdujące
się w dawnych pałacach. Należy do nich
pięciogwiazdkowy hotel Pałac Sulisław,
którego początki sięgają XVII stulecia,
a jednym z właścicieli był nie byle kto,
bo sam Król Prus Fryderyk Wilhelm III.
Starannie odrestaurowany pałac zyskał bajkowy wygląd i mieści centrum
ajurwedyjskie. Pałac w Pawłowicach,
położony na ziemi kluczborsko-oleskiej,
pochodzący z połowy XIX w. zaprasza
gości do strefy SPA mieszczącej sauny,
jacuzzi, solarium i grotę solną. Zupełnie inny charakter ma Hotel Dębowe
Wzgórze Wellness & Spa położony w
Pokrzywnej. Tu bliskość przyrody naturalnie komponuje się z dobroczynnym działaniem zabiegów leczniczych,
pielęgnacyjnych i relaksujących. Z na-

turą związany jest też Hotel Zacisze,
położony bezpośrednio nad Jeziorem
Turawskim, w otoczeniu lasów. Goście
znajdą w nim ofertę strefy SPA, masaży
i rytuałów na ciało. W odresturowanej
XIX wiecznej kamienicy w Kluczborku
mieści się ciekawy Hotel Spałka, w którym historia łączy się z nowoczesnością. Przedwojenna kamienica została
rozbudowana o część hotelową, w
której czeka na gości strefa rekreacyjna
z basenem, sauną fińską, łaźnią parową
oraz gabinet masaży. Obiekt o nazwie
Reha Vital w Siołkowicach Starych
ma też niebanalną rodzinną historię –
zlokalizowany jest w dawnym śląskim
domu z okazałą laubą, gdzie mieszkała babcia właścicieli. Obok strefy SPA
oferowane są tu zabiegi i turnusy rehabilitacyjne. Oryginalną terapię, opartą
na metodzie hydroterapii ks. Kneippa,
XVIII wiecznego medyka, stosuje się w
ośrodku Sebastianeum Silesiacum w
Kamieniu Śląskim. Zespół Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy położony jest w
dawnym kompleksie pałacowo-parkowym, należącym już w XII w. do rodziny
Odrowążów, z której wywodzi się św.
Jacek Odrowąż. Ośrodek oferuje szeroką gamę usług z zakresu rehabilitacji,
odnowy biologicznej, psychiczno-duchowej i medycznej.

ZIMA NA OPOLSZCZYŹNIE
Zbliża się pora roku, która odkrywa
przed nami uroki aktywności na świeżym powietrzu: w otoczeniu białego
puchu pokrywającego świat, w zaśnieżonych lasach, na tafli lodowisk.
Wiemy, że aktywność turystyczna
nieznacznie tylko maleje o tej porze

roku w porównaniu z wakacjami letnimi, bo mamy przecież czas świąteczno-noworoczny i ferie zimowe. Czy
zima miałaby być powodem do pozostawania w domu i chowania się pod
kołdrą? Zdecydowanie nie! Na zimowe
wypady polecamy atrakcyjne Woje-

wództwo Opolskie – tu, niezależnie
od pory roku, nie sposób się nudzić.
Jest wiele sposobów wypoczynku zimowego i jest wiele miejsc, które dadzą nam chwile radości i pozwolą się
zrelaksować.

GÓRY OPAWSKIE
Wprawdzie na najwyższych wzniesieniach Opolszczyzny nie ma na tyle
grubej pokrywy śnieżnej, by uprawiać
narciarstwo zjazdowe, ale miłośnicy
nart biegowych odnajdą się w obrębie
Gór Opawskich - najwyższym masywie górskim regionu ze szczytem Biskupia Kopa o wysokości 890m n.p.m.
Okolice podziwiać można z kamiennej wieży widokowej, która usytuowana jest już po czeskiej stronie wierzchołka. Nieopodal, poniżej szczytu,
znajduje się schronisko Górski Dom
Turysty “Pod Biskupią Kopą” otwarte dla odwiedzających przez cały rok.
Góry Opawskie pokryte są siecią 80 km

tras turystycznych, które są dostępne
całorocznie. Zimą można tu spróbować
swoich sił w narciarstwie biegowym,
na jednej z tras: trzy z nich znajdują
się w masywie Góry Parkowej, zwanej
też Górą Chrobrego, dwie w masywie
Biskupiej Kopy i jedna w Głuchołazach.
Szlaki mają długość od 2 do 7 km i oferują różny stopień trudności.
W regionie Gór Opawskich znajdziemy bardzo dobre i konkurencyjne cenowo obiekty noclegowe, jak choćby hotel
Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej, czy
Hotel Aspen w Głuchołazach, stanowiące doskonałą bazę wypadową do pobliskich czeskich ośrodków narciarskich.

MUZEA NADE WSZYSTKO
W długie zimowe wieczory, gdy
zmrok zapada wcześniej, trudno nie
zaplanować zwiedzania muzeów,
których obfitością chlubi się Ziemia
Opolska. Tu w ciepłych, zamkniętych
przestrzeniach jawią się skarby historii, sztuki, nauki i techniki, a obcowanie z nimi rozwija wyobraźnię i służy
rozwojowi osobistemu.
W samym Opolu godnym polecenia
obiektem jest Kamienica Czynszowa,
część Muzeum Śląska Opolskiego. Kamienica zbudowana pod koniec XIX w.
pod wynajem przez piekarza Johanna
Nowaka z typowymi wnętrzami, zachowanymi sanitariatami, ujęciami wody na
piętrach, klatką schodową i schodami
opolskiego producenta jest unikalnym
świadectwem nie tak dawnej historii.

W czasy odleglejsze przeniesie nas
ekspozycja Muzeum Powiatowego w
Nysie, zatytułowana „Procesy o czary na pograniczu nysko-jesenickim”,
przedstawiająca prawdę o niebywałych
zbrodniach popełnionych lokalnie na kobietach na przestrzeni XV – XVII wieku.
O ile ta wystawa polecana jest widzom
dorosłym, to z kolei wyprawa do Metamuzeum Motoryzacji w Paczkowie
powinna objąć całą rodzinę! To interaktywne centrum techniki wraz z kolekcją
zabytkowych aut i motorów stworzone
przez fundację rodziny Biernackich popularyzuje zagadnienia techniki, takie
jak działanie silnika czy aerodynamika
auta, za pomocą unikalnych urządzeń
edukacyjnych. Innym godnym uwagi
miejscem w Paczkowie jest Muzeum

Gazownictwa, mieszczące w dawnej
gazowni niezwykle ciekawe sale wystawiennicze, przenoszące nas na przełom
XIX i XX w. Zgromadzono tu eksponaty związane z gazownictwem domowym i przemysłowym, w tym wielką,
bo liczącą ponad 600 sztuk kolekcję
gazomierzy. W najczęściej odwiedzanej atrakcji turystycznej Opolszczyzny,
czyli Juraparku w Krasiejowie, słynnym
głównie z naturalnej wielkości modeli dinozaurów, funkcjonuje Park Nauki
i Ewolucji Człowieka, gdzie za pomocą
promu kosmicznego i wehikułu czasu
poznamy historię świata oraz ewolucję
człowieka i jego narzędzi, udamy się
w kosmos i do odległej przeszłości, by
rozwiązać fascynujące zagadki naszej
obecności w dzisiejszym świecie.

PARKI KRAJOBRAZOWE
Zimowa turystyka piesza to jedna
z aktywności, jaką możemy zaplanować na nadchodzący sezon, wykorzystując bazę turystyczną związaną
z opolskimi parkami krajobrazowymi.
Obok oferty Gór Opawskich, Opolszczyzna wśród terenów chronionych
ze względu na walory przyrodnicze
zaprasza zimą w rejon Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny”. Przez
Park przebiega 6 pieszych szlaków

turystycznych, wiodących częściowo
przez wiekowe lasy bukowe. Miejscowość ta jest też tradycyjnym ośrodkiem
patriotycznym i kultowym ze względu
na Sanktuarium św. Anny i Muzeum
Czynu Powstańczego, przyciągające
turystów i pielgrzymów. Góra św. Anny
leży na trasie europejskiego, pieszego
szlaku pątniczego i kulturowego pod
nazwą Droga św. Jakuba. Najciekawszym z geologicznego punku widze-

nia miejscem jest rezerwat przyrody
nieożywionej „Góra Św. Anny” i znajdujące się obok, specjalnie zaprojektowane i udostępnione do zwiedzania
- geostanowisko nefelinitów. Wiele
rozrywki dostarcza zjeżdżalnia Alpin
Coaster, czyli całoroczny tor saneczkowy o długości pętli 600 m. Tor jest
oświetlony i dobrze nadaje się do jazdy
zimowej, również wieczorem.

kanonie kuchni śląskiej, wzbogacona
o akcenty kuchni czeskiej, niemieckiej,
polskiej oraz kresowej kusi smakoszy
o każdej porze roku, a zimą szczególnie
smakują sycące i energetyczne dania.
Śląskie rolady, kluski i kołocze oraz wiele
innych przysmaków znajdziemy przede

wszystkim w restauracjach oznakowanych marką „Opolski Bifyj”, których jest
na terenie województwa dwadzieścia,
rozmieszczone są w atrakcyjnych turystycznie miejscach i często zajmują niezwykłe obiekty: zamki, pałace, obiekty
poprzemysłowe i rekreacyjne.

NA LODOWEJ TAFLI I JARMARKU
Czymże byłaby zima bez ślizgawki?
Na licznych boiskach „Orlik” w całym
województwie co roku w okresie zimowym pojawiają się lodowe tafle,
na których w rytm muzyki łyżwiarze
kręcą kółka i piruety, a poczatkujący
zaliczają pierwsze ślizgi.

Wiele z lodowisk posiada wypożyczalnie sprzętu i dostęp do instruktorów
łyżwiarstwa. Ogólnodostępne ślizgawki
przyciągają tysiące amatorów jazdy na
łyżwach. W sezonie zimowym Opolanie
korzystają ze ślizgawki pod chmurką
- na sztucznym lodowisku na stawku

Zamkowym. Bardzo chętnie uczestniczą
też w Jarmarku Bożonarodzeniowym
na opolskim rynku, na którym panuje wyjątkowa świąteczna atmosfera
i gdzie ciekawie prezentują się wyroby
tradycyjnego rękodzieła i regionalne kulinaria. Tradycyjna kuchnia, oparta na

