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Międzynarodowy projekt współpracy „Zrównoważony ruch turystyczny 

w Sudetach Zachodnich  na pograniczu polsko-czeskim”



Szanowny Turysto!

W paszporcie znajdziecie Państwo 30 miejsc, w których można uzyskać infor-
macje o miejscach turystycznych znanych i mniej znanych, ciekawych formach 
aktywności, otrzymać materiały informacyjne i turystyczne opracowane w ramach 
projektu oraz pieczątki. Zachęceniem do odwiedzenia jest możliwość otrzymania 
nagrody – regulamin znajduje się na końcu paszportu. 
„Zrównoważony ruch turystyczny na pograniczu polsko-czeskim” to projekt 
współpracy realizowany przez trzy Lokalne Grupy Działania z terenu Dolnego 
i Czech w ramach Programu LEADER: LGD Partnerstwo Ducha Gór, LGD Kwiat 
Lnu i MAS Tanvaldsko.
Ideą tego pomysłu jest równoważenie ruchu turystycznego na pograniczu pol-
sko-czeskim, poprzez wysyłanie turystów do miejsc i ich okolic mniej znanych 
i zatłoczonych, w których turysta uzyska informację o wyjątkowych miejscach 
regionu, spotka ludzi z pasją oraz gdzie otrzyma materiały promocyjne. Nie są to 
standardowe informacje turystyczne, ale miejsca gdzie turysta: nocuje, przychodzi 
zjeść, zwiedza, dokonuje zakupów itp.
Życzymy Państwu wspaniałych przeżyć, spotkania ciekawych i pełnych pasji ludzi.

Realizatorzy projektu

REGULAMIN OTRZYMANIA NAGRODY 

1. Turysta w każdym punkcie „przewodnika za ladą” otrzymuje potwierdzenie 
obecności w formie pieczątki w paszporcie.

2. Zdobycie minimum 5 pieczątek na terenie 2 partnerskich LGD po stronie pol-
skiej gwarantuje otrzymanie jednego upominku (np. parasol, kubek, koszulka 
itp.) oraz zestawu materiałów turystycznych (gry, przewodniki itp.) dostosowa-
nych do odbiorcy. 

3. Zdobycie minimum 7 pieczątek na terenie 3 partnerskich LGD, w tym  po 
stronie czeskiej gwarantuje otrzymanie dwóch upominków (np. parasol, kubek, 
koszulka itp.) oraz zestawu materiałów turystycznych (gry, przewodniki itp.) 
dostosowanych do odbiorcy.

4. Zdobycie jednego zestawu 5 lub 7 pieczątek uprawnia do jednorazowego od-
bioru nagrody.

5. Można otrzymać nagrodę wielokrotnie, jednak muszą to być inne miejsca  
(5 lub 7) niże te, na podstawie których otrzymano już nagrodę.

5. Odbiór i potwierdzenie zebrania odpowiedniej liczby pieczątek odbywa się 
w paszporcie, przez miejsce/podmiot wydający nagrody.

6. Odbiór nagród: w miejscu, gdzie zdobyto ostatnią pieczątkę.

Dear Tourist!

In this passport you’ll find 30 locations where information about more and less 
famous tourist sites as well as interesting activities can be obtained. There 
you’ll also have a choice of tourist and information materials prepared within 
the scope of the project and you’ll be able to get a stamp. And there are prizes 
to make your visit even more attractive – see terms and conditions at the back 
of the passport.
“Sustainable tourism along the Polish-Czech border” is a cooperation project 
embarked upon by three Lower Silesia and Czech Local Action Groups within the 
scope of the LEADER Programme: Mountain Spirit Partnership LAG, Flax Flower 
LAG and Tanvaldsko LAG.
The idea behind this concept is to ensure sustainability of tourism along the 
Polish-Czech border by directing tourists to less well known and less crowded 
sites and areas, where the tourist will receive information about the region’s 
exceptional locations, meet people with a passion and where promotional ma-
terials will be available. And this is far from being standard tourist information, 
but advice on where a tourist can find accommodation, go for a meal, sightsee, 
shop, etc. We hope your experience will be amazing and that you’ll meet inter-
esting individuals, passionate about what they do.

Project partners

TERMS AND CONDITIONS

1. At every „guide behind a counter” point a tourist will be able to stamp their 
passport to confirm their visit.

2. Collecting 5 stamps from 2 partner LAGs in Poland secures a gift (e.g. an um-
brella, mug, shirt, etc.) as well as a set of tourist materials (games, guides, 
etc.) selected to match the recipient’s requirements.

3. Collecting 7 stamps from 3 partner LAGs, including a Czech LAG, secures two 
gifts (e.g. an umbrella, mug, shirt, etc.) as well as a set of tourist materials 
(games, guides, etc.) selected to match the recipient’s requirements.

4. Collecting a set of 5 or 7 stamps entitles the holder to receive one prize.
5. It is possible to receive more than one prize, however 5 or 7 stamps have to 

be collected from locations different than those for which a prize has already 
been awarded.

5. The location/entity awarding prizes verifies and confirms that an appropriate 
number of stamps have been collected in the passport.

6. Prize collection: at the location where the last stamp was collected.
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Wodospady Mumlavy

Muzeum Kolei Zębatej  
i Parowozownia
Willa Riedla Szklarskiego 
Króla Gór Izerskich
Przerwana Zapora na 
rzece Bílá Desná
Kompleks Narciarski 
Špičák

Smržovský wiadukt

Willa Schowanek  
i Fabryka Zabawek DETOA

Wodospady Jedlová
Muzeum Zasobów 
Odnawialnych
Miejsce, w którym  
kroczyła historia

Muzeum Ziemi JUNA – 
Strażnica Walońska
Informacja Turystyczna 
Szklarska Poręba
CDiAT„Stara Remiza”  
w Zachełmiu
Muzeum Sentymentów  
w Kowarach
Mała Japonia  
Ogród Japoński

Skarbiec Ducha Gór 
Informacja Turystyczna 

Ośrodek „U Musa” 

Piekarnia „UliJanka”

IT Wieża Widokowa  
w Radomierzu

Camp 66

Domki Tkaczy Śląskich 
„Dwunastu Apostołów” 

Karczma „Dwa Dęby” 
Punkt Informacji 
Turystycznej
Karczma Kamienna 
„Czarny Bór”

Kawiarenka Smaków 

PTTK Schronisko 
„Andrzejówka”

Kolorowe Jeziorka

Gościniec Rudawski

Gminne Centrum 
Biblioteczno-Kulturalne 
Centrum Kulturalno-
Kongresowe „Witold”
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LGD Partnerstwo Ducha Gór to gminy/miasta: Mysłakowice, Karpacz, Podgórzyn, Jano-
wice Wielkie, Kowary, Szklarska Poręba, Piechowice, Jelenia Góra. Kraina Ducha Gór, 
otoczone górami: Karkonosze, Góry Izerskie, Rudawy Janowickie. Kraina Ducha Gór to 
miejsce obfitujące w nieodkryte jeszcze tajemnice, zabytki, przyrodę, tradycje. To kraina 
pełna magii, opowieści nie z tego świata, legend, zamków, pałaców, sztolni i ukrytych 
skarbów, dawno zapomnianych rzemiosł i smaków dzieciństwa. To wyjątkowi artyści, 
rzemieślnicy i lokalni producenci, wyczarowujący zapomniane smaki naszego dzieciństwa 
i regionu. Jeżeli nie wiesz kim był Duch Gór, Laboranci, Waloni, Tragarze, co to jest 
haft zachełmiański, jak zniknęła Miedzianka czy Budniki, jakie skarby skrywają zamki, 
sztolnie, gwarkowie, mało znane – to Kraina Ducha Gór jest właśnie dla Ciebie. Kraina 
Ducha Gór to niezwykłe walory chronione w ramach Karkonoskiego Parku Narodowego, 
to tradycje szklarskie, lniarskie, piernikarskie, zielarskie, Dolina Pałaców i Ogrodów 
nazywana Śląskim Elizjum. W okresie letnim zapraszamy na Festiwal Ducha Gór pełen 
wydarzeń: kulinarnych, artystycznych, nieoczywistych wędrówek, zaglądania do pracowni 
artystów i rzemieślników oraz wiele innych w rytmie SLOW, z uwagą na ludzi, lokalne 
zasoby, tradycje, środowisko. Jeżeli tego szukasz – tutaj znajdziesz.

MOUNTAIN SPIRIT PARTNERSHIP LOCAL ACTION GROUP
Mountain Spirit Partnership LAG spans the following communes/towns: Mysłakowice, 
Karpacz, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Kowary, Szklarska Poręba, Piechowice, Jelenia Góra. 
Land of the Mountain Spirit, encircled by Karkonosze, Izera Mountains and Rudawy Janowic-
kie. Land of the Mountain Spirit is a place brimming with undiscovered secrets, historic 
monuments, nature and traditions. It is a land full of magic, incredible tales, legends, 
castles, palaces, mining shafts and hidden treasures, long forgotten crafts and the flavo-
urs of childhood. Here you’ll find exceptional artists, artisans and local producers conjuring 
up regional childhood flavours. If you are not familiar with names like the Mountain Spirit, 
Laborant, Walloon, Tragarz, if you don’t know what Zachełmie embroidery is, how Miedzianka 
or Budniki disappeared or what treasures are hiding in castles and mine shafts or have been 
stashed away by miners of old known as gwarkowie – then the Land of the Mountain Spirit is 
just what you need. Land of the Mountain Spirit stands for exceptional qualities protected 
within the scope of Karkonosze National Park, glassmaking, linen production, baking as 
well as herb gathering traditions and the Valley of Palaces and Gardens, often referred to 
as the Silesian Elysium. The Land of the Mountain Spirit festival is a summer must see with 
its plethora of various activities: culinary, art, mysterious journeys, looking behind-the-scenes 
in artisan and craft workshops as well as many others, all to a SLOW rhythm, with particular 
attention to people, local resources, traditions and the environment. If that’s what you are 
looking for then you’ll find it here.

Muzeum Ziemi JUNA – Strażnica Walońska
Muzeum posiada unikatową w skali Polski kolekcję minerałów szlachetnych i ozdob-
nych, a także swój niepowtarzalny klimat – walońskich poszukiwaczy skarbów. Warto 
wziąć udział w warsztatach mineralogicznych – poczuć się jak poszukiwacz złota albo 
waloński poszukiwacz skarbów. Można tu również nabyć surowe minerały oraz wyroby 
z minerałów. Muzeum Ziemi JUNA położone jest w malowniczej dolinie rzeki Kamiennej. 
Przy budynku przebiegają szlaki 
turystyczne, Magiczny Szlak Du-
cha Gór oraz dwa Szlaki Waloń-
skie. W najbliższej okolicy znaj-
dują się m.in. takie atrakcje jak 
Żelazny Tygiel Waloński, Leśna 
Huta, Wodospad Szklarski, punkt 
widokowy na Złotym Widoku czy 
grupa skalna zwana Chybotkiem.

JUNA Region Museum 
– Walloon Watchtower
The museum boasts the only such 
collection of precious and decora-
tive minerals in Poland. Visitors 
also experience a one-of-a-kind atmosphere – that of Walloon treasure hunters. Min-
eralogy workshops are an interesting option – there you’ll feel like a gold prospector or 
a Walloon treasure hunter. Raw minerals as well as a selection of items made out of 
minerals are available to purchase. The JUNA Region Museum is located in the pictur-
esque Kamienna river valley. The Magic Mountain Spirit Trail, two Walloon trails as well 
as hiking trails pass by the building. The local area is full of other attractions such as 
the Iron Walloon Melting Pot, Forest Glassworks, Szklarka Waterfall, Złoty Widok viewing 
point or Chybotek balancing rocks.

Muzeum Ziemi Minerals&Rocks Juna
Juna Region Minerals&Rocks Museum
ul. Jeleniogórska 9, 58-580 Szklarska Poręba

tel. +48 75 717 32 87
muzeumziemi-juna@gmail.com

www.muzeumziemi-juna.pl
GPS N 50°49’46, E°15 49’53

ul. Konstytucji 3 maja 25, 58–540 Karpacz
tel. +48 75 644 21 65, sekretariat@duchgor.org 
www.duchgor.org • www.skarbiecduchagor.pl 
         LGDDuchGor, KarkonoszeSlow, 
         SkarbiecDuchaGor, FestiwalDuchaGor
GPS N 50°46’40, E 15°45’41

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – PARTNERSTWO DUCHA GÓR 1

SZKLARSKA PORĘBA
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Informacja Turystyczna Szklarska Poręba
W punkcie IT można nabyć bezpłatne plany informatory i ulotki miasta i regionu. Można 
tutaj też zakupić pakiet Magicznego Szlaku Ducha Gór czyli rodzinnej gry terenowej. 
Informacja Turystyczna znajduje się przy Głównym Szlaku Sudeckim. Blisko stąd do Wo-
dospadu Kamieńczyka, na Halę Szrenicką i Szrenicę. Idąc w stronę centrum Szklarskiej 
Poręby dojdziemy do Leśnej Huty, Muzeum Mineralogicznego i wyciągu krzesełkowego 
na Szrenicę. W drugą stronę od punku IT można dojść do Wysokiego Kamienia, Zakrętu 
Śmierci czy sztolni dawnej kopalni pirytu. 

Szklarska Poręba Tourist Information
Free information pamphlets as well as leaflets with town and regional attractions are 
available from the TI. Visitors will also be able to purchase the Magic Mountain Spirit 

Trail or a family outdoor 
game packages. The 
Tourist Information lies 
alongside the Main Su-
dety Trail. Kamieńczyk 
Waterfall, Hala Szrenicka 
and Szrenica are all close 
by. Heading towards the 
centre of Szklarska Porę-
ba you’ll reach the Forest 
Glassworks, Mineralogy 
Museum and a chair lift to 
Szrenica. Wysoki Kamień, 
Dead Man’s Curve and the 
former pyrite mine shaft 
are in the opposite direc-
tion from the TI.

Miasto Szklarska Poręba
ul. Jedności Narodowej 1a
58-580 Szklarska Poręba
tel. +48 75 75 47 740, fax +48 75 75 47 742
it@szklarskaporeba.pl 
www.szklarskaporeba.pl/turystyka/
GPS N 50°49’47, E 15°31’06

Centrum Dziedzictwa i Aktywności Twórczej  
„Stara Remiza” w Zachełmiu
Stara Remiza to wieża widokowa i wystawa multimedialna starych zdjęć i dokumentów 
dotyczących miejscowości, haftu zachełmiańskiego, historii kompozytora Ludomira 
Różyckiego i naukowca Alfreda Wilma, wynalazcy duraluminium. To miejsce integracji 
i popularyzacji wiedzy o ziołach, naturalnych kosmetykach, produktach pszczelich i ręko-
dziele. W okolicy Karkonoski Park Narodowy, Zamek ks. Henryka w Marczycach i Zamek 
Chojnik, do którego z Remizy 
można dojść zielonym szla-
kiem w kilkanaście minut. 
Rower – można dojechać łącz-
nikiem szlaku rowerowego R2. 

“Old Fire Station” 
Heritage and 
Artwork Centre  
in Zachełmie
The Old Fire Station is a view-
ing tower and also houses 
a multimedia exhibition of old 
photographs and documents 
associated with the town, 
Zachełmie embroidery, Ludomir Różycki, the composer, as well as scientist Alfred Wilm, 
the inventor of duraluminium. A wealth of knowledge about herbs, natural cosmetics, 
apiary products and folk crafts is available here for all to discover. Karkonosze National 
Park and Fr. Henryk’s Castle in Marczyce are nearby. Chojnik Castle is just a dozen or 
so minutes away by foot – simply follow the green trail. By bike – accessible via an R2 
cycling route branch.

Stowarzyszenie Karkonoskie Zachełmie
Karkonosze Association Zachełmie

Zachełmie 75, 58-562 Podgórzyn
skz@zachelmie.eu, www.zachelmie.eu

GPS N 50°49’32, E 15°39’40
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Muzeum Sentymentów w Kowarach
Muzeum Sentymentów to nie tylko przedmioty z minionej epoki PRL, ale też eksponaty 
niematerialne – wspomnienia i sentymenty. Całość ekspozycji jest w murach dawnej 
fabryki dywanów „Kowary”. Ponad 150-letnia historia fabryki znanej niegdyś na całym 
świecie jest tematem przewodnim Muzeum Sentymentów, a ekspozycja ułożona jest 
w taki sposób, aby w odwiedzających obudzić wspomnienia dzieląc je na poszczególne 
etapy życia. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się „Park Miniatur Zabytków Dolnego 
Śląska”. Na starówce (10 min spacerem) – Dom Tradycji Miasta Kowary. W przeciwnym 
kierunku spaceru na trasie prowadzącej do dzielnicy Wojków – Dom Kata. W dzielnicy 
Podgórze Kowarskie Sztolnie.

Museum of Sentiments 
in Kowary
The Museum of Sentiments is not 
only home to items from the bygone 
communist era, but also intangible 
exhibits – memories and sentiments. 
The entire exhibition is within the 
walls of the former “Kowary” carpet 
factory. The 150 year history of the 
factory, once known all around the 
world, is the lead theme of the Mu-
seum of Sentiments and the exhibi-
tion is arranged to evoke memories 
divided into various life stages. The 

“Lower Silesia Historical Monuments Miniatures Park” is nearby. Kowary Town Tradition 
House is a 10 minute walk away in the old town. In the opposite direction along a route 
leading to the Wojków district one will find the Executioner’s House. Kowary mine shafts 
in the Podgórze district.

Muzeum Sentymentów – A. Olszewski
Museum of Sentiments – A. Olszewski
ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary
tel. +48 601 553 876
kierownik@muzeumsentymentow.pl 
www.muzeumsentymentow.pl
GPS N 50°48’01, E 15°49’53

Mała Japonia Ogród Japoński
Mała Japonia to nie tylko przepiękny ogród japoński, ale także kawałek prawdziwej 
Japonii w krajobrazie gór. Został skomponowany zgodnie z japońską sztuką zakładania 
ogrodów oraz filozofią feng shui. Twórcy Siruwii wspaniale łączą tradycję z nowoczesno-
ścią. Dzięki temu zwiedzanie Małej Japonii jest fascynującą przygodą, zapewniającą 
mnóstwo nowych doświadczeń i atrakcji. Samuraj, gejsza, ogród japoński, drzewa 
bonsai, prawdziwa, japońska, 
zielona herbata czy ikebana 
– znane wszystkim pojęcia – 
tutaj zyskują realną formę. 
Różnorodność Małej Japonii 
jest ogromna, a jej poznawanie 
to niekończąca się przygoda. 
W pobliżu: Wodospad Podgór-
nej, Kaskady Myi.

Little Japan 
Japanese Garden
Little Japan is not just a de-
lightful Japanese garden, but 
also a little piece of real Japan 
set amongst mountainous land-
scape. Its composition is in line with the Japanese gardening art and feng shui philoso-
phy. The designers of Siruwia have seamlessly combined tradition and modernity. Thus 
visiting Little Japan promises to be a fascinating adventure, brimming with new experi-
ences and attractions. Samurai, geisha, Japanese garden, bonsai trees, real Japanese 
green tea or ikebana – things everyone has heard of come to life here. Little Japan offers 
vast diversity, the discovery of which is a never ending adventure. In the vicinity: Podgór-
na Waterfall, Myja Cascades.

Sylwia Kośmider-Kurowska  
Rehmed Siruwia

Brzozowe Wzgórze 8b, 58-562 Przesieka
tel. +48 509 789 426, +48 509 843 069
kontakt@siruwia.pl, www.malajaponia.pl

GPS N 50°48’10, E 15°40’42 
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Skarbiec Ducha Gór – Galeria Produktu Lokalnego
To klimatyczne miejsce, gdzie lokalni artyści, rzemieślnicy i producenci żywności z ob-
szaru LGD Partnerstwa Ducha Gór prezentują swoje wyroby. To miejsce, w którym 
znajduje się autentyczne lokalne rękodzieło i pamiątki, inspirowane okoliczną przyrodą, 
tradycjami Krainy Ducha Gór. Znajdują się tutaj produkty oznaczone Karkonoską Marką 
Lokalną oraz inne z obszaru Krainy Ducha Gór, częściowo również produkty z obszaru 
Dolnego Śląska. Skarbiec Ducha Gór pełni również funkcję Informacji Turystycznej 
Miasta Karpacz. Stąd tylko 6 km do Kowar, 25 km do Rudaw Janowickich – mniej 
obleganych turystycznie niewysokich gór spacerowych.

Treasury of the Mountain Spirit – Local Product Gallery
Local artists, craftsmen and food producers from the Mountain Spirit Partnership LAG 
exhibit their wares in this ambient place. This is the place where one can find authentic 

regional hand-made souvenirs, 
inspired by the local nature and 
Land of the Mountain Spirit tra-
ditions. Some products here 
bear the Karkonosze Local 
Brand mark, others are from 
different Land of the Mountain 
Spirit regions as well as some 
products from Lower Silesia. 
The Treasury of the Mountain 
Spirit also acts Tourist Infor-
mation in Karpacz. From here 
it is only 6 km to Kowary and 
25 km to Rudawy Janowickie – 
less frequented moderate hills, 
ideal for walks.

LGD Partnerstwo Ducha Gór
Mountain Spirit Partnership LAG
ul. Konstytucji 3 Maja 25 
58-540 Karpacz, tel. +48 75 761 86 05
skarbiec.duchgor@gmail.com, www.skarbiecdu-
chagor.pl, Fb: SkarbiecDuchaGor KarkonoszeSlow 
GPS N 50°46’40, E°15 45’41

Ośrodek U Musa
Położony w centrum Karpacza, nocle-
gi i wyżywienie. Menu oparte na do-
mowej, tradycyjnej kuchni polskiej. 
Dumą karty są dania wyróżnione 
certyfikatem Karkonoskiej Marki Lo-
kalnej – Skarby Ducha Gór: rolada 
śląska, gulasz karkonoski oraz oma-
sta karkonoska. W kuchni nie używa 
się glutaminianu, kostek rosołowych, 
polepszaczy, bazuje się na produk-
tach naturalnych z naszego regionu, 
od lokalnych rolników i gospodarzy. 
Kilka metrów od ośrodka znajdują 
się jedne z największych atrakcji 
turystycznych Karpacza, tor saneczkowy Kolorowa, Muzeum Sportu i Turystyki, interak-
tywne muzeum Karkonoskie Tajemnice, Park Miejski, muzeum klocków Lego, z którego 
tylko kilka kroków do Skarbca Ducha Gór – Galerii Produktu Lokalnego. 

“U Musa” Guesthouse
Located in the centre of Karpacz it offers food and accommodation. The menu is based 
on traditional family Polish cuisine. It boasts Karkonosze Local Brand – Treasures of 
the Mountain Spirit certified dishes: Silesian stuffed beef loins, Karkonosze goulash 
and Karkonosze gravy. The kitchen wouldn’t dream of using glutamate, stock cubes or 
enhancers. It is based on local products from our region, brought from local farmers and 
growers. A number of major Karpacz tourist attractions are just a few meters from the 
guesthouse, such as Kolorowa tobogganing run, Sports and Tourism Museum, Karkono-
sze Secrets interactive museum, Town Park and the Lego museum from where the  
Treasury of the Mountain Spirit – Local Product Gallery is just a few steps away. 

KLT Zygfryd Szygula s.c.
ul.Parkowa 1, 58-540 Karpacz

tel. +48 75 7616 020
kom. +48 501 183 989, +48 508 593 242

umusa@umusa.pl, www.umusa.pl 
GPS N 50°46’28, E 15°45’23
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Piekarnia „UliJanka” Pracownia Dobrego Chleba i Ciastek
Piekarnia „UliJanka”- przydomowa Pracownia Dobrego Chleba – pamiętająca czasy 
sprzed II Wojny Światowej. Na wejściu poczujemy aromat pieczonego chleba, certy-

fikowanego Karkonoską Marką 
Lokalną. Chleb Karkonoski wy-
piekany jest tylko w tym miej-
scu. Piekarnia z parkingiem, 
usytuowana jest w Piechowicach 
na trasie Karpacz – Szklarska 
Poręba. Stąd szlaki turystyczne: 
żółty i niebieski oraz trasy rowe-
rowe. W odległości 1 km można 
zwiedzić Hutę Szkła Kryształowe-
go „JULIA”, „Teatr Nasz” w Mi-
chałowicach, gdzie dojedziemy 
krętą drogą przez skalny tunel 
(ok. 5 km), a w Sobieszowie 
(4 km) zwiedzimy ruiny Zamku 
„Chojnik”.

“UliJanka” Bakery – Good Bread and Cakes Workshop
“UliJanka” Bakery – a home Good Bread Workshop which still remembers a time before 
World War II. Aromas of Karkonosze Local Brand certified breads baking waft across its 
doorstep. Karkonosze bread is only baked on-site. The bakery together with a car park is 
located in Piechowice along the Karpacz – Szklarska Poręba road. Tourist trails: yellow 
and blue as well as cycling routes. “JULIA” Crystal Glass Factory with its guided tours is 
just 1 km away, “Teatr Nasz” in Michałowice reachable via a windy road which passes 
through a rock tunnel is approx. 5 km away and it is 4 km to “Chojnik” Castle ruins in 
Sobieszów.

Klejps Urszula – Piekarnia „UliJanka”
Klejps Urszula – “UliJanka” Bakery
ul. Kryształowa 30, 58-573 Piechowice
tel. +48 75 643 68 11, +48 601 566 336
ulijanka@interia.pl, ulijanka@ulijanka.pl 
www.ulijanka.pl
GPS N 50°50’53, E 15°36’02 

Gminna Informacja Turystyczna  
– Wieża Widokowa w Radomierzu
To późnośredniowieczna dzwonnica pełniąca obecnie funkcję Wieży Widokowej. 20-me-
trowa dzwonnica, zbudowana jest na rzucie kwadratu, z charakterystycznymi oknami 
w kamiennych opaskach o zróżnicowanym wykroju w kształcie trójliścia ściętego, ko-
tarowym oraz tzw. oślego grzbietu. Na wieży znajdują się trzy cenne dzwony spiżowe. 
Najstarszy z nich pochodzi z roku 1576, największy ma 111 cm średnicy. Wokół wieży 
znajdują się pozostałości katolickiego, następ-
nie ewangelickiego cmentarza, a z jej szczytu 
roztacza się piękny widok na Karkonosze, 
Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i część 
Gór Izerskich. W pobliżu Rudawy Janowickie, 
Zamek Bolczów, skałki wspinaczkowe i Browar 
Miedzianka.

Commune Tourist Information – 
Viewing tower in Radomierz
The late Middle Ages bell tower is currently be-
ing used as a Viewing Tower. The 20 meter 
bell tower built on a square footprint features 
characteristic windows encased in stone and 
with arches in different shapes: trefoil cusped, 
inflexed and “Ogee”. Three bronze bells are 
mounted in the tower. The oldest dates back 
to 1576 and the largest boasts a 111 cm diameter. Remains of a Catholic and subse-
quently Evangelical cemetery are in the vicinity of the tower. From its top a beautiful view 
extends over Karkonosze, Rudawy Janowickie, Kaczawskie Mountains and part of Izera 
Mountains. In the vicinity: Rudawy Janowickie, Bolczów Castle, rock climbing crags and 
Miedzianka Brewery.

Radomierz 60a
58-520 Janowice Wielkie

tel. +48 75 700 00 27 
wieza@janowicewielkie.eu

GPS N 50°54’16, E 15°54’27
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Camp 66
To miejsce dalekie od zgiełku współczesnej cywilizacji i pogoni za  wszystkim… u nas 
można zwolnić. Kemping usytuowany jest  nieopodal granicy z Czechami i Niemcami, 
w środku Europy, na Dolnym Śląsku – tyglu kulturowym. Jest miejscem spotkań różnych 
ludzi, ich pomysłów na życie  i  wymiany pozytywnej energii. Tutaj można poleniuchować 
w hamaku, oglądając Śnieżkę lub  spędzać czas aktywnie biorąc udział w licznych 

warsztatach. W karcie 
Keiseschmarren – Omlet 
Cesarski certyfikowany 
Karkonoską Marką Lo-
kalną.

Camp 66
A place far from modern 
civilisation and everyday 
hustle and bustle... One 
can slow down here. The 
campsite is located near 
the Czech and German 
borders, in the middle of 
Europe, within the Lower 
Silesian cultural smelting 
pot. A place where differ-
ent people with their ide-

as for life meet and exchange positive energy. Here one can laze around in a hammock 
whilst looking at Śnieżka or take active part in various workshops. Its menu includes 
Keiseschmarren – Cesar Omelette, which is a certified Karkonosze Local Brand.

Samotnia – Magdalena Siemaszko
ul. Widokowa 9
58-534 Ścięgny koło Karpacza
tel. +48 792 566 569
biuro@camp66.pl 
GPS N 50°45’36, E 15°46’11

STOWARZYSZENIE 
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KWIAT LNU

ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka, tel. +48 75 74 11 804
biuro@kwiatlnu.eu, www.kwiatlnu.eu
GPS N 50°42’39, E 16°0’07

ASSOCIATION FLAX FLOWER  
LOCAL ACTION GROUP ASSOCIATION
The Flax Flower Local Action Group Association with its registered address in Lubawka 
encompasses eight Dolnośląskie communes: (rural) Kamienna Góra, Marciszów, 
Lubawka, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdrój, Boguszów-Gorce and Mi-
roszów.

All communes lie at the foot of Karkonosze, Rudawy Janowickie, Kruche, Kamienne or 
Wałbrzyskie Mountains. Most local towns and villages were established in early 13th cen-
tury, during the Piast Silesia bloom period. They survived to this day and attract visitors 
with their natural, cultural and architectural richness. Ruins of castles and of low-land 
castles – a thing unheard of in the mountains, as well as palaces, manor houses, medi-
aeval law relics, ever-present Baroque, not only in the form of temples but also roadside 
crosses, shrines and sculptures. The Gate of Middle Sudety – a Beautiful Land exqui-
sitely enchanted – offers an opportunity to travel in time, peace and over a picturesque 
landscape. We encourage you to visit the sights described in this publication in order to 
“win” a stamp for this passport but also to visit the local tourist attractions.

ŚCIĘGNY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce obejmuje 
swoim działaniem osiem gmin województwa dolnośląskiego: (wiejską) Kamienną Górę, 
Marciszów, Lubawkę, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdrój, Boguszów-Gorce 
i Mieroszów. 

Wszystkie gminy położone są u stóp gór: Karkonoszy, Rudaw Janowickich, Gór 
Kruchych, Kamiennych i Wałbrzyskich. Większość okolicznych wsi i miast powsta-
wała w początkach trzynastego wieku, w czasach rozkwitu piastowskiego Śląska. 
Przechodząc różne koleje losu dotrwały do dziś i zapraszają w odwiedziny oferując 
bogactwo przyrodnicze, kulturowe i architektoniczne. Ruiny zamków, w tym nizinnych – 
rzecz niespotykana w górach, a także pałace, dwory, relikty prawa średniowiecznego, 
wszechobecny barok w postaci nie tylko świątyń, ale przydrożnych krzyży, kapliczek 
i rzeźb. Brama Sudetów Środkowych, Kraina Piękna zaklętego w szczególe – to możli-
wość podróży w czasie, w ciszy i krajobrazie malowniczym. Zachęcamy do odwiedzenia 
miejsc wskazanych w tej publikacji by „zdobyć” pieczątkę do tego paszportu, ale też 
odwiedzenie atrakcji turystycznych w okolicy.
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Domki Tkaczy Śląskich Dwunastu Apostołów
Na obrzeżach Chełmska Śląskiego znajduje się drewniany XVIII wieczny zespół podcie-
niowych domów zwanych „Dwunastu Apostołów”. Domy zostały zbudowane w 1707 r. 
dla sprowadzonych przez cystersów tkaczy z Bawarii. Zespół to unikat na skalę eu-
ropejską. Dziś w regionie zapomniano już o tkactwie, ale w domu nr 15 znajduje się 
Ekomuzeum prowadzone przez Stowarzyszenie. W izbie tkackiej można spróbować 
prząść i tkać na prawdziwych, drewnianych krosnach i zobaczyć, jak pracowali i gdzie 
żyli śląscy tkacze lnu. W izbie prowadzone są warsztaty pt. „Od posiania do utkania” 
dedykowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W domku nr 13 działa galeria rękodzieła 
i odzieży lnianej.

Twelve Apostles Silesian 
Weavers’ Houses
A wooden, 18th century complex of 
houses with ground floor arcades 
known as the “Twelve Apostles” 
stands on the outskirts of Chełmsko 
Śląskie. The houses were built in 
1707 for weavers brought here from 
Bavaria by the Cistercians. The com-
plex is unique on a European scale. 
Today weaving has long been forgot-
ten in the region, but the Association 
runs an Eco-Museum in house num-
ber 15. In the weaving room one may 

try one’s hand at spinning and weaving using a real loom and see how Silesian linen 
weavers worked and where they lived. “From sawing to weaving” workshops are run in 
that house addressed to both children and adults. House number 13 is home to a linen 
artisan clothing gallery.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska 
Śląskiego „Tkacze Śląscy” 
Association for the Development of 
Chełmsko Śląskie
ul. Sądecka, 58-407 Chełmsko Śląskie
tel. +48 609 169 191, www.tkaczeslascy.pl
GPS 50°42’39, E 16°0’07

Karczma Dwa Dęby 
Karczma Dwa Dęby znajduje się na terenie malowniczej wsi Stara Białka, a sam dom 
na ekologicznej farmie, z której rozciąga się niebagatelny widok. Karczma to nie tylko 
baza noclegowa, to także restauracja oferująca klasyczne menu oraz produkty regio-
nalne. Rustykalne wnętrze Karczmy i utrzymane w takim samym stylu pokoje gościnne 
z łazienkami, zapewniają doskonały wypoczynek i piękne widok po przebudzeniu. Na te-
renie całego obiektu można uzyskać bezpłatny dostęp do Internetu. Karczma może po-
mieścić 100 – 120 osób. 
W Dwóch Dębach cyklicznie 
odbywają się koncerty i im-
prezy okolicznościowe.

„Dwa Dęby” Inn
Dwa Dęby Inn is located in 
the picturesque Stara Biał-
ka village and the building 
itself is within an eco-friend-
ly farm which boasts 
a spectacular view. The inn 
provides accommodation 
and features a restaurant 
with a classic menu as 
well as regional products. 
The inn’s rustic interiors 
and guest rooms with bath-
rooms ensure splendid rest and beautiful views once you open your eyes. Free internet 
access is available throughout the facility. The inn can accommodate between 100 and 
120 people. Dwa Dęby is regularly home to concerts and special events.

Stara Białka 22
58-420 Lubawka

tel. +48 516 121 020
kontakt@dwadeby.pl

www.dwadeby.pl
GPS N 50°44’40, E 15°57’41
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Punkt Informacji Turystycznej 
Punkt Informacji Turystycznej znajduje się na parterze w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Szczawnie-Zdroju. Można tu uzyskać informacje dotyczące Szczawna-Zdroju i najbliż-
szych okolic, o atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska, połączeniach komunikacyjnych 
oraz miejscach noclegowych. Dla kuracjuszy emitowany jest film o Szczawnie-Zdroju. 
Można tu również skorzystać z zasobów regionalnego działu biblioteki i dostępu do 
Internetu. W sprzedaży są przewodniki, widokówki, magnesy, zakładki oraz darmowe 
mapki i foldery.

Tourist Information Point
The Tourist Information point is located on the ground floor at the Municipal Public 
Library in Szczawno-Zdrój. It is the place for obtaining information about Szczawno-Zdrój 

and the surrounding 
areas, Lower Silesia 
tourist attractions, 
travel arrangements as 
well as accommodation 
facilities. Spa goers are 
treated to a film about 
Szczawno-Zdrój. Here 
one can also access 
the resources of a re-
gional library branch 
and the internet. Guide-
books, postcards, mag-
nets, bookmarks can be 
purchased here. Free 
maps and folders are 
available.

ul. Wojska Polskiego 4a
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. +48 74 840 00 73
informacja@mbp-szczawno.pl
www.mbp-szczawno.pl
GPS N 50°48’15, E 16°15’18

Karczma Kamienna 
Od 1788 r., kiedy budowano bru-
kowaną „Królewską Drogę” budy-
nek karczmy pełnił funkcję zajazdu 
dla podróżnych. W trakcie swojego 
istnienia budynek był wielokrotnie 
przebudowywany. Do chwili obec-
nej zachowało się wiele elementów 
pierwotnej konstrukcji budynku. 
Warto zwrócić uwagę na oryginal-
ne murowane sklepienia w sieni, 
dawnej kuchni i belkowo-desko-
we stropy w sali karczmy. Godna 
uwagi jest kamieniarka portalu 
wejściowego z 1780 r. Zachowała się także drewniana konstrukcja dachu i pomiesz-
czeń piętra oraz strychu. Karczma Kamienna, to miejsce gdzie warto zatrzymać się na 
smaczny posiłek w zabytkowym wnętrzu wypełnionym oryginalnymi, śląskimi meblami. 
Dla gości jest też sala bankietowa oraz pokoje gościnne.

Kamienna Inn
Since 1788 when the cobbled “Royal Route” was being built the inn acted as a guest-
house for travellers. The building was rebuilt on many occasions throughout its lifetime. 
Many of the building’s original structural elements survive to this day. Original brick 
vaults in the vestibule and the former kitchen as well as the joist and batten ceilings in 
the main inn space are noteworthy. The stonework of the entrance portal dating back to 
1780 is notable. The timber roof structure as well as that of first floor rooms and the 
attic has also survived. Kamienna Inn, is a place where it is worth stopping for a tasty 
meal in historic interiors full of original Silesian furniture. Guest can also take advantage 
of a banqueting room and guestrooms.

ul. Wesoła 2, 58-379 Czarny Bór
tel. +48 74 845 06 04

kom. +48 664 976 511
+48 696 464 569

karczmakamienna@op.pl
www.karczmakamienna.pl

GPS N 50°46’11, E 16°8’12
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Kawiarenka Smaków 
Kawiarenka znajduje się w samym sercu Sokołowska. Menu to efekt przemyśleń oraz 
eksperymentów i dlatego dziś jest w nim to, co najlepsze. Pyszne i lekkie ciasta wła-
snej receptury: torcik bezowy z owocami i migdałami oraz ciasto tak czekoladowe, że 
bardziej być nie może. W menu jest też wyśmienita pizza włoska na cienkim cieście 
– najbardziej lubiana to ta z truflami; są sałatki, makarony i inne pyszne dania przygo-
towane z wielką pasją. Miłośnikom piwa posmakuje piwo Opat z pobliskiego browaru 
w Braumowie. Tym, którym spodoba się w Kawiarence, pewnie także spodoba się 
w agroturystyce i restauracji Leśne Źródło.

Kawiarenka Smaków
The cafe is located right in the heart of Sokołowsko. Experiments and a lot of thought 
went into the menu to make it as good as it is today. Delicious and fluffy cakes made 

to own recipes: a meringue tart 
with fruits and almonds or a choc-
olate cake as chocolatey as they 
get. The menu also includes an 
excellent Italian thin crust pizza – 
the one with truffles is a favourite; 
salads, pastas and other dishes 
prepared with great passion. Opat 
beer from a local brewery in Brou-
mov will not leave those with an 
inclination for beer wanting. Those 
who like the cafe will almost cer-
tainly also like the agro-tourism 
facilities and the Leśne Źródło res-
taurant.

ul. Główna 25
58-350 Sokołowsko
tel. +48 512 249 061
tel. +48 508 58 44 44
GPS N 50°41’09, E 16°14’03

PTTK Andrzejówka 
Górskie schronisko Andrzejówka jest malowniczym obiektem turystycznych w Sude-
tach. Piękne krajobrazy, szlaki piesze, ścieżki rowerowe, trasy biegowe, szlak kon-
ny i pobliskie wyciągi narciarskie sprawiają, że chętnie zaglądają tu turyści z Polski 
i z zagranicy. Miłośnicy sportu mogą uczestniczyć między innymi w narciarskim Biegu 
Gwarków lub rowerowych 
wyścigach MTB. Okolicz-
ne tereny charakteryzują 
się doskonałymi warun-
kami dla paralotniarzy. 
W okresie zimowym 
czynna jest wypożyczal-
nia nart. Kilka razy do 
roku organizowane są 
koncerty bluesowe, re-
agge, rockowe, piosenki 
turystycznej i poezji śpie-
wanej.

PTTK 
Andrzejówka
The Andrzejówka moun-
tain refuge is a picturesque tourist building in Sudety. Beautiful landscapes, walking 
trails, cycling paths, running trails, an equestrian trail and the local ski lifts make this 
place a favourite amongst Polish and foreign tourists. Sports fans can take part in the 
Bieg Gwarków cross-country skiing race or MTB races. Local areas provide ideal condi-
tions for paragliding. A ski rental facility is open in winter. Blues, reggae, and rock con-
certs as well as tourist songs and sung poetry events are held here a few times a year.

Rybnica Leśna 27
58-350 Mieroszów

tel. +48 74 842 48 83
andrzejowka@andrzejowka.com.pl

www.andrzejowka.com.pl
GPS N 50°41’05, E 16°16’40
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Kolorowe Jeziorka – Wieściszowice
Kolorowe Jeziorka to wyjątkowe miejsce w Rudawach Janowickich. Powstały po wyrobi-
skach kopalnianych, a kolor zawdzięczają składowi chemicznemu skał. To miejsce ide-
alne do aktywnego spędzenia wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi. Samochód można 
zastawić na parkingu położonym poniżej Purpurowego Jeziorka i dalej ruszyć pieszo, by 
delektować się przyrodą i zapachem sosnowego i bukowego lasu. Nieopodal parkingu 
jest mały bufet i miejsce na ognisko. Na szlaku znajdują się punkty widokowe, tablice 
informacyjne i ławeczki. Trasa wycieczki jest oznakowana (szlak zielony).

Kolorowe Lakes – 
Wieściszowice
Kolorowe Lakes is a unique 
place in Rudawy Janowickie. 
They emerged in a former 
excavation mining area and 
their different colours result 
from the chemical composi-
tion of the rocks. This place 
is ideal to actively spend 
your free time with family and 
friends. Cars can be parked 
at a car park just below the 
Purple Lake. From there 
proceed on foot and delight 
in nature and the smell of 
a pine and beech forest. 

A small buffet and a site for a campfire are near the car park. The trail features viewing 
points, information boards and benches. The route is signposted (green trail).

tel. +48 883 302 055
kontakt@kolorowejeziorka.pl
www.kolorowejeziorka.pl
GPS N 50°82’78, E 15°97’35

Gościniec Rudawski – Pisarzowice
Gościniec Rudawski znajduje się w cichej i spokojnej okolicy, w otulinie Rudawskiego 
Parku Krajobrazowego. Największym atutem tej lokalizacji jest przyroda w każdym 
jej aspekcie, szlaki turystyczne, 
bliskość stoku narciarskiego 
i wielu atrakcji turystycznych. 
W tej scenerii z pewnością moż-
na odpocząć od zgiełku miasta. 
Pensjonat jest przygotowany na 
przyjazd indywidualnego turysty, 
jak i wycieczek. Zapewnia pokoje 
2, 3, 4-osobowe z łazienką, TV, 
WiFi. Teren pensjonatu jest ogro-
dzony i monitorowany. Do dyspo-
zycji gości jest duży parking, wia-
ta z miejscem na grilla, boisko 
do gry w piłkę i badmintona. 

Gościniec Rudawski – 
Pisarzowice
The Gościniec Rudawski guest-
house is located in a quiet and peaceful area on the outskirts of Rudawy Landscape 
Park. Its main attributes include nature in every aspect, tourist trails, vicinity to a skiing 
piste as well as many tourist attractions. Such scenery is certainly conducive to taking 
a break from the hustle and bustle of a city. The guesthouse caters for individual tourists 
as well as groups. 2-, 3- and 4-bed rooms with a bathroom, TV and Wi-Fi are available. 
The guesthouse area is fenced and monitored. Guest can take advantage of a large car 
park, a gazebo with a BBQ site, a football pitch and a badminton court.

Pisarzowice 73 
58-400 Kamienna Góra

tel. +48 75 712 22 71, +48 533 310 585
biuro@gosciniecrudawski.pl

www.gosciniecrudawski.pl
GPS N 50°47’07, E 15°57’27
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Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne 
Gminne Centrum to instytucja kultury na terenie gminy Stare Bogaczowice, której 
działalność znacznie wykracza poza ramy zwykłej działalności czytelniczej i kulturalnej. 
Realizowane są tu działania na rzecz mieszkańców gminy z zakresu kultury, edukacji, 
integracji i aktywności lokalnej. Organizowane są tu warsztaty tematyczne związanych 
z ekologią i ochroną środowiska, ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

Również przez Centrum realizowa-
ne są projekty związane z promocją 
gminy. Nowoczesne wyposażenie 
placówki, dogodne położenie w cen-
trum wsi oraz miła atmosfera zachę-
cają mieszkańców do integracji oraz 
spotkań. 

COMMUNE LIBRARY 
AND CULTURAL 
CENTRE
The Centre is a cultural institution 
within Stare Bogaczowice commune. 
Its activities stretch beyond the 

framework of ordinary reading and cultural activities. Actions within the scope of culture, 
education, local involvement and integration for the benefit of local residents take place 
here. Subject specific workshops associated with ecology and environmental protection 
as well as the protection of cultural and natural heritage are run here. The Centre also 
carries out projects associated with promoting the commune. Its modern facilities, 
convenient village centre location as well as friendly atmosphere encourage residents 
to socialise and meet.

ul. Główna 148
58-312 Stare Bogaczowice
tel. +48 74 844 35 03
centrumstbog@op.pl
www.gcbk.pl
GPS N 50°50’55, E 16°11’26

Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” 
Szyb „Witold”, to obiekt wpisany do Rejestru Zabytków. Historia tego miejsca sięga 
XVIII wieku i jest ściśle związana z wydobyciem węgla kamiennego. Obecnie Szyb 
„Witold” to Centrum Kulturalno – Kongresowe. W dawnym budynku „nadszybia” działa 
Górnicza Izba Pamięci z eksponatami i pamiątkami przekazanymi przez osoby związane 
z górnictwem. Jest tu w pełni wyposażona sala konferencyjno-szkoleniowa pełniąca 
również rolę wystawienniczą i widowiskową. Wieża widokowa Szybu „Witold” mierząca 
ponad 30 metrów, to także atrakcja tego obiektu – na szczyt prowadzi 117 schodów, 
a z góry roztacza się malowniczy widok. 

“Witold” Cultural and Congress Centre
The “Witold” mine shaft is a listed structure. The history of this site goes back to the 
18th century and is closely related with the production of black coal. Currently the 
“Witold” mine shaft acts as a Cul-
tural and Congress Centre. The 
former “pithead” building houses 
a Mining Hall of Remembrance 
with exhibits and memorabilia 
handed over by individuals associ-
ated with mining. It features a fully 
equipped conference and training 
room which also takes on an exhi-
bition and entertainment role. The 
“Witold” mine shaft viewing tower 
at over 30 meters tall is also one 
of the facility’s attractions – 117 
steps lead to the top and a pictur-
esque view. 

gm. Boguszów-Gorce, ul. Traugutta 12 G 
58-371 Boguszów-Gorce 
tel. +48 74 880 15 27 

centrum.witold@boguszow.com.pl
www.ckkwitold.com.pl

GPS N 50°45’47, E 16°10’15
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Wodospady Mumlavy
W pobliżu Harrachova, w Karkonoszach znajduje się bardzo malownicze miejsce –
wodospady na rzece Mumlava. Woda pokonując skalne bloki, w granitowym korycie 
rzeki spada z wysokości około 10 metrów. Pod wodospadem znajdują się olbrzymich 
rozmiarów kotły eworsyjne zwane Diabelskimi Oczami. Największy z nich ma 6 metrową 
średnicę. Podobne odnaleźć można w innych rzekach Gór Izerskich, na przykład w miej-
scowości Desna, w nurcie rzeki Černá Desná oraz w miejscowości Smržovka.

Mumlava Waterfall
An exceptionally picturesque place can be found in the vicinity of Harrachov in Karkono-
sze – waterfalls on the Mumlava river. Water flowing over rock blocks in a granite stream 
bed falls from a height of approximately 10 meters. Massive plunge pools known as 
Devil’s Eyes are under the waterfall. The largest has a 6 m diameter. There are similar 
pools in other Izera Mountain rivers, for example in the village of Desná along the Černá 
Desná river and in the village of Smržovka.

1

HARRACHOV

 Turistické informační centrum Harrachov
budova Městského úřadu Harrachov č.150

tel. +420 481 529 600, +420 737 068 202
tic@harrachov.cz 

Odbor cestovního ruchu a propagace Harrachov
tel. +420 481 540 504, 725 831 363

referent@harrachov.cz, www.harrachov.cz
GPS N 50°77, E 15°45Mikroregion Tanvald to 12 gmin wokół miasta Tanvald, położone u podnóża Gór Izer-

skich, większość gmin na wysokości ponad 500 m n.p.m.

Góry Izerskie należą do najciekawszych obszarów turystycznych w Czechach. Zimą ofe-
rujemy dziesiątki kilometrów przygotowanych tras biegowych, szeroką gamę stoków nar-
ciarskich i wyciągów, a wiosną, latem i jesienią miłośnicy pieszych i rowerowych wędró-
wek znajdą dziesiątki kilometrów oznakowanych szlaków pieszych i ścieżek rowerowych.

Dzisiejsze Góry Izerskie to symbioza cichych i tajemniczych miejsc z nowoczesnym 
przemysłem turystycznym. 

MIKROREGION TANVALD

TANVALD MICROREGION
The Tanvald microregion spans 12 communes around the town of Tanvald lying at the 
foot of the Izera Mountains, most at elevations over 500 m a.s.l.

Izera Mountains are one of the most interesting tourist areas in the Czech Republic.  
In winter there are tens of kilometres of prepared cross-country skiing trails and a wide 
range of skiing pistes and ski-lifts. In spring, summer and autumn fans of walking and 
cycling will find tens of kilometres of marked hiking trails and cycling paths. Today’s Izera 
Mountains are a symbiosis of peaceful and mysterious places with the modern tourist 
industry.

Rozvoj Tanvaldska z.s.
Jiřetín pod Bukovou 103
468 43 Albrechtice v Jizerských horách
https://www.masrt.cz/
GPS N 50.75` E 15.26`
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Muzeum Kolei Zębatej i Parowozownia
Muzeum mieszczące się w budynku dawnego dworca kolejowego zgromadziło eks-
ponaty dotyczące najbardziej stromej linii kolejowej w Czechach. Łączy ona Tanvald 
z Harrachovem. Pokonanie górskich stromizn ułatwia umieszczona pośrodku toru dodat-
kowa szyna zębata pasujący do przekładni w lokomotywie. Wśród wielu interesujących 
eksponatów znajdują się unikalne, historyczne pojazdy szynowe.

Nad Kořenovem góruje wznoszący się na wysokość 959 m n.p.m. szyt Hvězda. Na jego 
wierzchołku zbudowano wieżę widokową. Budowlę oddano do użytku w 1892 roku. Jest 
to neogotycka konstrukcja kamienna o wysokości 24 m. Do górnej galerii widokowej 
(21 m) prowadzi 81 stopni.

Rack and Pinion Railway Museum and Steam Locomotive Depot
The museum located in a former train station building houses exhibits associated with 
the steepest railway line in the Czech Republic.

It runs between Tanvald and Har-
rachov. Overcoming steep moun-
tain inclines is made possible 
by an additional toothed rail in 
the middle of the track which fits 
a pinion in the locomotive. Unique 
historic rail cars are amongst 
the many interesting exhibits. At 
959 m a.s.l. the Hvězda summit 
towers over Kořenov. A viewing 
tower has been erected on its top. 
The Gothic Revival, 24 m stone 
structure was put into use in 
1892. 81 steps lead to the upper 
viewing tower (21 m).

Willa Riedla – 
Szklarskiego Króla Gór 
Izerskich
Muzeum poświęcone jest znanej 
szklarskiej rodzinie Riedlów. Najważ-
niejszą jej postacią był Josef Riedel 
który rozbudował połowie XIX wieku 
miejscową hutę szkła. Odwiedzają-
cy to miejsce dowiedzą się również 
o historii miejscowości Desná – 
przerwanej tamie na na potoku Bílá 
Desna oraz zabiegach hydroterapii 
prowadzonych przez Josefa Schindle-
ra. W 1839 roku otworzył on zakład 
wodoleczniczy. Było to jedno z pierwszych tego typu miejsc w Czechach. Sanatorium 
otoczone zostało parkiem, stając się popularnym miejsce kuracji z zapleczem kultural-
nym. W 1858 roku, po sprzedaży kolejnemu właścicielowi sanatorium przestało istnieć, 
a w dotychczasowym ośrodku leczniczym uruchomiono szlifiernię szkła.

Riedel’s Villa – Glassmaking King of Izera Mountains
The museum is dedicated to the Riedels, a prominent glassmaking family. Josef Riedel 
was its most notable member. He expanded the local glassworks in the 19th centu-
ry. Visitors will also discover the history of the village of Desná – a broken dam on 
the Bílá Desná stream and hydrotherapy treatments administered by Josef Schindler.  
In 1839 he opened a hydrotherapy facility. It was one of the first facilities of this kind  
in the Czech Republic. The sanatorium was surrounded by a park and became a popular 
treatment venue with culinary facilities. In 1858, after being sold to yet another owner, 
the sanatorium ceased to exist and a glass polishing house was set up in the former 
treatment facility.

N 50°75’,  E 15°31’
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KOØENOV DESNÁ

Muzeum ozubnicové železnice Kořenov
Kořenov 801, 468 49 Kořenov 
tel. +420 722 076 627 (v otevírací době muzea)
+420 606 189 373 (mimo otevírací dobu a pro 
objednání prohlídek)
muzeum@zubacka.cz, www.zubacka.cz
GPS N 50°46’11, E 15°21’56

Kulturní středisko a informační centrum Desná
Riedelova vila, Krkonošská č.120

468 61 Desná, tel. +420 775 685 489
infocentrum@mesto-desna.cz 

kulturadesna@gmail.com 
www.mesto-desna.cz

GPS N 50°75’, E 15°31’
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Desná. Przerwana Zapora na rzece Bílá Desná
W związku z częstymi powodziami nękającymi mieszkańców osad w dolinie postanowio-
no wznieść na górskiej rzece, w Górach Izerskich tamę zatrzymującą nadmiar spływają-
cej wody. Budowę ukończono w roku 1915. Jednak już we wrześniu 1916 tama zaczęła 
przeciekać. W wyniku jej przerwania, zginęły 62 osoby, zniszczone zostały 33 domy 
a 69 uległo poważnym uszkodzeniom. Tamy nigdy nie odbudowano, jej ruiny pozostały 
niemym świadkiem tragedii. W Desnej znajduje się kamień pamiątkowy, który wówczas 
został przykryty wodą. Podziemny tunel stal się miejscem zimowania nietoperzy.

Desná. Broken dam on the Bílá Desná river
In conjunction with frequent floods plaguing the residents of villages in the valley a de-
cision was made to erect a dam on a mountain river in the Izera Mountains to retain 

excess water. Construction 
works were completed in 
1915. However the dam 
already began leaking in 
September 1916. When it 
broke, 62 people lost their 
lives, 33 houses were de-
stroyed and 69 were seri-
ously damaged. The dam 
was never rebuilt and its 
ruins are a mute witness 
to the tragedy. A stone of 
remembrance, which at the 
time was covered with water 
can be found in Desná. Bats 
chose the underground tun-
nel to winter in.

Albrechtice  
v Jizerských horách.  
Kompleks 
Narciarski Špičák 
Na szczycie górującego na 
Tanvaldem Špičáka znajduje 
się 18 metrowej wysokości 
kamienna wieża widokowa 
z 1909 roku. Z tarasu położo-
nego 14 metrów nad ziemią 
roztacza się widok na Kar-
konosze oraz Góry Izerskie. 
Aby dostać się do punktu 
widokowego trzeba pokonać 
69 stopni. Na szczyt można 
dostać się korzystając z kolejki linowej z Albrechtic v Jizerských horách. Na północnych 
zboczach góry znajduje się największy w Górach Izerskich kompleks narciarski z wycią-
gami i kilkoma kilometrami tras zjazdowych o różnej trudności. 

Albrechtice v Jizerských horách. Špičák Ski Resort
An 18 meter stone viewing tower dating back to 1909 stands on the summit of Špičák 
towering above Tanvald. A view over Karkonosze and Izera Mountains extends from a ter-
race 14 meters above the ground. 69 steps have to be succumbed to reach the viewing 
point. The summit can be reached via a cable car from Albrechtice v Jizerských horách. 
The biggest ski resort in Izera Mountains spans the northern slopes of the mountain with 
ski lifts and a few kilometres of ski pistes of various difficulties.

N 50°76’,  E 15°27’ 
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DESNÁ ALBRECHTICE 

Informační centrum Tanvald, 
Krkonošská č.629, 468 41 Tanvald

tel. +420 483 369 670, +420 483 369 671
fax +420 483 369 672

infocentrum@tanvald.cz 
www.tanvald.cz

GPS N 50°76’, E 15°27’

Kiosek Protržená přehrada – letní provoz
GPS N 50°79’, E 15°28’
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Smržovka. Smržovský wiadukt
Miasto położone jest u podnóża Gór Izerskich. Na południu góruje nad nim masyw Čer-
nostudniční hřbet, na północy Buková hora. Okoliczne stoki dobrze znane są narciarzom 
oraz miłośnikom saneczkarstwa. 

Na szczycie położonej na południe od miejscowości góry Černá studnice znajduje się 
kamienna wieża widokowa z 1905 roku. Jej zbocza to raj dla saneczkarzy. Ze szczytu 
można zjechać 4 kilometrową naturalną trasą saneczkarską. Znajduje się tu również 
sportowy tor saneczkowy. W Smržovce podziwiać można jeden z najpiękniejszych w Cze-
chach kamiennych wiaduktów kolejowych. Konstrukcja oparta na 9 łukach ma długość 
123,5 m.

Smržovka. Smržovka viaduct
The town lies at the foot of Izera Mountains. To the south it is bounded by the Černos-
tudniční hřbet massif and Buková hora to the north. The local pistes are well known 
amongst skiers and tobogganers. A 1905 stone viewing tower stands on the sum-

mit of Černá mountain to 
the south of the town. Its 
slopes are a heaven for 
toboggans. A natural 4 
km tobogganing run starts 
on the summit. It is also 
home to a sports tobog-
ganing run. In Smržovka 
visitors can enjoy one of 
the most beautiful stone 
rail viaducts in the Czech 
Republic. The 123.5 m 
long structure rests on 9 
arches.

Willa Schowanek i Fabryka Zabawek DETOA
Willa jest dziełem wybitnego jabloneckiego architekta Roberta Hemmricha. Obecnie 
mieści się tu muzeum. Ekspozycje dotyczą początków narciarstwa w Czechach, historii 
lokalnej oraz narzędzi stolarskich. Perłą willi Schowanka jest ogród zimowy ozdobiony 
marmurami z witrażami okiennymi. 

DETOA jest ostatnią fabryką za-
bawek drewnianych w Europie, 
która zmaga się z silną konku-
rencją z Chin. Założona została 
w 1908  r. przez Johanna Scho-
wanka. Znajduje się tu Muzeum 
Zabawek. Trwająca około 1 go-
dzinę interaktywna wycieczka pro-
wadzi zwiedzających przez zakład 
produkcyjny.

Schowanek Villa and 
DETOA Toy Factory
The villa is attributed to an out-
standing Jablonec architect – Rob-
ert Hemmrich. Today it is home to 
a museum. Its exhibits are associ-
ated with the beginnings of skiing in the Czech Republic, local history and carpenter’s 
tools. The gem of Schowanek Villa is its winter garden decorated with marbles and 
coloured windows. DETOA is the last wooden toy factory in Europe, struggling to cope 
with fierce competition from China. It was established in 1908 by Johann Schowanek. 
It houses a Toy Museum. An approximately 1 hour long interactive tour takes visitors 
through the production hall.
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SMRŽOVKA JIŘETÍN POD BUKOVOU

Městská knihovna a informační centrum Smržovka
Náměstí T. G. Masaryka č.638
468 51 Smržovka
tel. +420 483 382 286, +420 720 513 147
mki@smrzovka.cz, info.smrzovka@seznam.cz
www.knihovnasmrzovka.webk.cz, www.smrzovka.cz
GPS N 50°73’, E 15°25’

Vila Schowanek – muzeum
468 43 Jiřetín pod Bukovou 103

tel. +420 732 118 938
+420 776 005 420

jiretinpb@jiretinpb.cz
www.vila-schowanek.cz
GPS N 50°75’, E 15°26’
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Wodospady Jedlová
Wodospady te należą do najbardziej atrak-
cyjnych miejsc turystycznych w Górach Izer-
skich. Nurt górskiego potoku Jedlová oferuje 
naprawdę atrakcyjny widok, tworząc system 
basenów, skalistych progów, bystrzy i wodo-
spadów. Urok potęguje prawie idealnie pio-
nowy profil. Wokół wodospadów wytyczono 
dwukilometrową ścieżkę dydaktyczną. Przez 
wodospady prowadzi również niebieski szlak 
turystyczny z Josefův Důl.

Jedlová Waterfalls
These waterfalls are one of the most 
touristy areas in Izera Mountains. 
The Jedlová mountain stream current 
makes for a splendid view with its sys-
tem of pools, rock steps, riffles and 
falls. The charm is accentuated by its 

almost perfect vertical profile. A two kilometre didactic trail has been set out around the 
waterfalls. The blue tourist trail from Josefův Důl passes next to the falls.

Muzeum Zasobów Odnawialnych
Muzeum powstało w byłej fabryce włókienniczej w Velkich Hamrach. Prezentowane 
w nim są odnawialne źródła energii: siła wody, wiatru, słońca oraz biomasy. Można 
się tutaj dowiedzieć wiele o wynalezieniu turbin, budowie żarówek i wielu innych za-
gadnieniach z dziedziny energii elek-
trycznej. Elektrownia wodna w Velkich 
Hamrach działa od ponad stu lat. Jej 
wyposażenie pochodzi z początku XX 
wieku. Jest to najstarsza funkcjonują-
ca elektrownia w Czechach. 

Renewable Resources 
Museum
The museum was established in a for-
mer textile factory in Velké Hamry. It 
presents renewable energy sources: 
the power of water, wind, sun and 
biomass. Here one can find out a lot 
about the discovery of wind turbines, 
the structure of light bulbs as well as 
many other issues associated with 
electricity. The hydro-electric power 
plant in Velké Hamry has been in use 
for more than a hundred years. Its 
equipment dates back to early 20th 
century. It is the oldest operating pow-
er plant in the Czech Republic.
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JOSEFŮV DŮL VELKÉ HAMRY

Muzeum energie
Bohdalovice čp. 79, 468 45 Velké Hamry

tel. +420 607 872 242, +420 724 050 497
muzeumenergie@seznam.cz

www.muzeumenergie.cz
GPS N 50°71’, E 15°31’

GPS N 50°80’, E 15°26’



36

10

Miejsce, w którym kroczyła historia
Prawdopodobnie już w 1033 roku istniał tu drewniany kościół. Obecna budowla pod 
wezwaniem św. Marcina pochodzi z XVI wieku. Stąd pochodził czeski pisarz i prawnik 
Antal Stašek. Częścią miejscowości jest Návarov wraz z ruinami średniowiecznego 
zamku o tej samej nazwie. Twierdza została wzniesiona w połowie XIV wieku. Wielo-
krotnie zmieniała właścicieli, w 1643 roku został zdobyta przez wojska szwedzkie. Po 
ich odejściu, z obawy przed ponownym zasiedleniem polecono jego rozbiórkę. Obecnie 

w prywatnych rękach. W pobli-
żu znajduje się barokowy pałac 
z XVII wieku. Wzniesiony został 
z materiałów pozyskanych z roz-
biórki zamku. 

A place marked by 
history
A wooden church probably 
stood here already in 1033. 
The current St. Martin’s building 
dates back to the 16th centu-
ry. Antal Stašek, a Czech writ-
er and lawyer, was born here. 
Návarov is part of the village to-
gether with ruins of a medieval 

castle under the same name. The fortress was erected in mid-14th century. It changed 
hands often and in 1643 it was taken by Swedish troops. After they left, in fear of it fall-
ing into the wrong hands again, its demolition was ordered. Today it is privately owned. 
A Baroque 17th century palace is in the vicinity. It was erected using materials acquired 
from the demolition of the castle.

ZLATÁ OLEŠNICE

468 24 Zlatá Olešnice
GPS: N 50°71’, E 15°34’


