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REGION NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI

Cieszymy się, że wybraliście właśnie nasz region. Mimo że otaczające nas góry pozornie
nie są tak trudne i dzikie, potrafią być niebezpieczne. Dlatego, idąc na wycieczkę w góry,
przygotuj się na zmienną pogodę, dokładnie
zapoznaj się z trasą, nie zbaczaj ze szlaków,
weź też środki opatrunkowe oraz zmienną odzież. Pamiętaj o poinformowaniu
kogoś o miejscu, w które wyruszasz. Aby
nie powodować zanieczyszczenia wód
i powietrza, degradacji gleby oraz utraty
bioróżnorodności, SZANUJ ŚRODOWISKO,
w którym się znajdujesz, ponieważ jak
mawiał Arystoteles: „Nadszedł czas, aby
zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie
istniała, ale człowiek bez przyrody nie.”
Z górskim pozdrowieniem
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Wojska Polskiego 20, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. +48 74 811 05 91
e-mail: mgok.bystrzycaklodzka@gmail.com
www.bystrzycaklodzka.pl
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Mały Rynek 2/1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. +48 74 811 37 31, +48 74 811 37 07
e-mail: turystyka@bystrzycaklodzka.pl
it-bystrzycaklodzka@wp.pl
www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl

STUDIO PLAN
ul. Piotrkowska 72
54-060 Wrocław
tel. 71 373 44 37
www.plan.pl, e-mail: plan@plan.pl
Redakcja / Redakce Grzegorz Zwoliński, Amelia Iwańska
Alicja Litkowiec, Lucjan Morajda
Kartografia / Kartografie Grzegorz Zwoliński
Dariusz Wojciechowski
Monika Sibielec
Opracowanie graficzne Katarzyna Napierała
Grafická příprava
Beneficjent / Příjemce Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. +48 74 811 05 91
mgok.bystrzycaklodzka@gmail.com
www.bystrzycaklodzka.pl
Nakład / Počet výtisků 2000 egz.
Informacje zawarte w niniejszym wydawnictwie są
prawnie chronione. Żadna część tego wydawnictwa nie
może być w jakikolwiek sposób powielana ani wykorzystywana do innej publikacji bez zgody Studia PLAN.
Informacee obsažené v této publikaci jsou chráněny
zákonem. Není povoleno jakékoliv kopírování a využívání do jiné publikace Jakékoliv kopírování a využívání
pro účely dalšího zveřejnění není bez souhlasu vydavatele dovoleno.
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Milý návštěvníku!

Drogi Turysto!
Góry są miejscem szczególnym zwłaszcza dla miłośników aktywnego wypoczynku. Piękne i majestatyczne pozwalają zapomnieć o problemach,
oderwać się od przyziemnych spraw, a poprzez
wysiłek fizyczny odpocząć psychicznie.
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Hory jsou pozoruhodné místo zejména
pro milovníky aktivního odpočinku.
Jejich krása a majestátnnost dovolují
zapomenout na problémy, odtrhnout se
od každodenních starostí a díky fyzické
námaze si psychicky odpočinout.
Jsme rádi, že jste si vybrali právě náš
region. Hory kolem nás mohou působit
jako nenáročné a klidné, přesto však
dokážou být nebezpečné. Než vyrazíte
na výlet do hor, připravte se na proměnlivé počasí, pečlivě se seznamte
s trasou, nescházejte z vyznačených
stezek, vezměte si sebou obvazový
materiál a náhradní oblečení. Nezapomeňte někomu sdělit, kam jdete.
Abyste nezpůsobili znečištění vody
a ovzduší, degradaci půdy a ztrátu
biodiverzity, CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ve kterém se nacházíte, protože, jak říkával Aristoteles „Nastal
čas, abychom pochopili, že příroda
bez člověka existovat může, ale člověk bez přírody ne“.
S horským pozdravem
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Schronisko Na Śnieżniku

Mikroprojekt INTERAKTYWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Glacensis. „Przekraczamy granice 2014 - 2020”
NR PROJEKTU: nr. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000493
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Mikroprojekt INTERAKTIVNÍ V PŘÍHRANIČÍ je spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
„Překračujeme hranice 2014 - 2020”
Č. PROJEKTU: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000493
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