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Kğodzko – stãd wsz÷dzie jest bliőej

Serdecznie

zapraszam Paġstwa do Kğodzka, najwi÷kszego
miasta ziemi kğodzkiej, które ğãczy w sobie elementy wielowiekowej tradycji z nowoczesnoĳciã, malowniczego zakãtka, urokliwie poğoőonego na stokach doliny Nysy Kğodzkiej, centrum
regionu o charakterze typowo turystycznym i wypoczynkowym. Miejsca, w którym mieszkajã őyczliwi, otwarci i serdeczni
ludzie, a wğadze samorzãdowe stwarzajã dogodne warunki dla
rozwoju przedsi÷biorczoĳci.

Zapraszam do miasta z wielkimi moőliwoĳciami, które t÷tni

őyciem i z którym naprawd÷ warto si÷ zwiãzaå. To wğaĳnie tu
moőna zachwyciå si÷ zabytkami, licznymi pomnikami architektury, pi÷knem dzielnicy staromiejskiej, zieleniã nadnyskich
bulwarów, które stanowiã o niepowtarzalnym kolorycie tego
miejsca oraz o jego wyjãtkowoĳci. Serdecznie zach÷cam do
osobistego odwiedzenia stolicy Kotliny Kğodzkiej
Bogusğaw Szpytma
Burmistrz Miasta Kğodzka
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Kğodzko
Historia miasta – najwaőniejsze fakty i ciekawostki
z historii ponadtysiãcletniego grodu
HISTORIA MIASTA
Kğodzko, najwi÷ksze miasto ziemi kğodzkiej, stanowi centrum regionu o charakterze typowo turystycznym i wypoczynkowym. Na
atrakcyjnoĳå miasta wpğywajã: doskonağe poğoőenie komunikacyjne
(Kğodzko stanowi doskonağã baz÷ wypadowã dla turystów udajãcych
si÷ na pobliskie szlaki górskie czy zimã do oĳrodków sportów zimowych), znajdujãce si÷ w niedalekiej odlegğoĳci znane uzdrowiska, fascynujãca historia, liczne zabytki, jak równieő ciekawa i róőnorodna
oferta kulturalna.
W ciãgu tysiãclecia Kğodzkiem rzãdzili Przemyĳlidzi, Luksemburgowie, Piastowie ĳlãscy, Habsburgowie, Hohenzollernowie. Miasto naleőağo do Czechów, Niemców i Polaków. Historyczne poczãtki Kğodzka si÷gajã X w. Kosmas, kronikarz czeski pisze, őe juő w 981 r. byğ
tu gród, poğoőony na Górze Fortecznej, zwanej teő Górã Zamkowã,
przy szlaku handlowym b÷dãcym jednã z odnóg szlaku bursztynowego, wiodãcego z poğudnia Europy nad Bağtyk. Poniőej grodu powstağy
dwa podgrodzia, z czasem wchğoni÷te przez miasto.
W ĳredniowieczu Kğodzko, dzi÷ki przywilejom nadawanym kupcom i rzemieĳlnikom, rozwija si÷ bardzo pr÷őnie, stajãc si÷ waőnym
oĳrodkiem rzemiosğa i handlu. Pod koniec XII w. do Kğodzka przybywajã joannici. Zajmujã si÷ pracã duszpasterskã i zakğadajã pierwszã
na ziemi kğodzkiej szkoğ÷. W poğowie XIII w. franciszkanie, na tzw.
Wyspie Piasek, budujã koĳcióğ i klasztor. Gdy arcybiskup praski – Arnošt z Pardubic – sprowadza do Kğodzka w 1350 r. kanoników regularnych, fundujãc im koĳcióğ i klasztor u stóp Góry Zamkowej, miasto
staje si÷ waőnym w regionie centrum kultury.
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Okresy rozwoju Kğodzka zakğócane sã licznymi wojnami. Waőnym wydarzeniem w dziejach regionu jest nadanie Kğodzczyŏnie,
w 1459 r., przez Jerzego z Podiebradów, króla Czech i pana ziemi
kğodzkiej, statusu samodzielnego hrabstwa.
W XVI w. Kğodzko, wraz z cağymi Czechami, zostaje wğãczone do
dziedzicznych posiadğoĳci Habsburgów. Nast÷pujã teő powaőne
przeobraőenia w őyciu religijnym – na ziemi÷ kğodzkã wkracza reformacja i juő pod koniec XVI w. luteranie stanowiã tu zdecydowanã
wi÷kszoĳå. To bardzo korzystny okres w dziejach Kğodzka. Nast÷puje przebudowa miasta – ratusza, kamieniczek, murów obronnych.
W trakcie trwajãcej kontrreformacji do Kğodzka przybywajã jezuici.
Budujã kolegium (dziĳ gmach klasztoru i LO) i konwikt (obecnie siedziba Muzeum Ziemi Kğodzkiej). Pejzaő miasta wzbogaca si÷ o liczne
figury ĳwi÷tych, ustawiane na mostach, placach, przy drogach.
Po wojnach ĳlãskich Kğodzko, oderwane od monarchii habsburskiej,
znalazğo si÷ w granicach Prus. W 1807 r., w trakcie wojen napoleoġskich, Kğodzko oblegajã Francuzi. Mimo kapitulacji miasto, po podpisaniu rozejmu prusko-francuskiego, pozostaje w paġstwie pruskim.
W II poğowie XIX w. Kğodzko przeőywa rozkwit gospodarczy, szczególnie intensywny gdy twierdza traci swe militarne znaczenie i gdy
w 1877 r. zniesiony zostaje zakaz budowlany w rejonie fortecznym.
W latach 1880-1911 nast÷puje rozbiórka bram miejskich i cz÷ĳci
murów obronnych otaczajãcych miasto. Powstajã nowe przedmieĳcia, elektrownia miejska i wiele obiektów uőytecznoĳci publicznej,
wznoszonych w modnych wówczas stylach historyzujãcych, jak np.
gmach poczty, sãdu, banku. Nast÷puje rozwój przemysğu, do Kğodzka dociera kolej, coraz intensywniej rozwija si÷ ruch turystyczny.
W trakcie I i II wojny ĳwiatowej Kğodzko unikn÷ğo zniszczeġ, a na
skutek decyzji zwyci÷skich mocarstw w 1945 r. znalazğo si÷ w granicach paġstwa polskiego.
3

INFORMATOR

2014

Twierdza Kğodzko
Wyprawa do jednego z najcenniejszych
dzieğ architektury obronnej w Polsce
Wznoszãca si÷ w centrum miasta, na Górze Fortecznej (369 m
n.p.m.) twierdza to najbardziej charakterystyczny i rozpoznawalny
obiekt Kğodzka i jednoczeĳnie jedna z najciekawszych atrakcji Dolnego Ĳlãska. Twierdza naleőy do najcenniejszych dzieğ nowoőytnej
architektury obronnej w Polsce i posiada jeden z najlepiej zachowanych XVII-XVIII-wiecznych systemów obronnych w Europie. Zajmuje
obszar o powierzchni 32 ha, 800 m dğugoĳci w linii póğnoc – poğudnie oraz 400 m w linii wschód – zachód. W skğad kompleksu
wchodzã: twierdza gğówna, fort pomocniczy, wzniesiony po drugiej
stronie Nysy, na Owczej Górze, fragmenty obwarowaġ miejskich
oraz umocnienia polowe.
Swój obronny charakter twierdza straciğa w II poğowie XIX w., przeksztağcajãc si÷ w magazyny i wi÷zienie. W jej lochach osadzano pol-
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skich uczestników powstania styczniowego, wi÷ŏniów politycznych,
a w trakcie II wojny ĳwiatowej őoğnierzy podejrzanych o dziağanie na
szkod÷ III Rzeszy oraz jeġców wojennych róőnej narodowoĳci. Dziağağy tu takőe, przeniesione w 1944 r. z Ğodzi wraz z polskã zağogã,
zakğady AEG, produkujãce aparaty radiowe do ğodzi podwodnych
(U-Boot) oraz cz÷ĳci do rakiet V1 i V2. Po wojnie na terenie twierdzy
mieĳciğy si÷ skğady i magazyny wojskowe, a od lat 50. do 90. XX w.
m.in. wytwórnia win. Od 1960 r., kiedy obiekt wpisano do rejestru
zabytków, twierdza podlega ochronie konserwatorskiej.
Obecnie zwiedzaå moőna duőã cz÷ĳå twierdzy. Niezapomnianych
wraőeġ dostarcza w÷drówka podziemnym labiryntem korytarzy minerskich, a widok z bastionu widokowego na miasto i okolice zachwyci kaődego.
Dodatkowã atrakcj÷ turystycznã stanowi, udost÷pniony w 2012 r.,
fort Wielki Kleszcz, który przeszedğ gruntownã modernizacj÷. Wyremontowane i zaadaptowane pomieszczenia – sypialnia, kantyna, kasyno, lazaret, kazamata dowódcy, kazamata strzelecka – peğniã dziĳ
funkcje edukacyjno-muzealne, prezentujãc odwiedzajãcym róőne
aspekty codziennego őycia pruskich őoğnierzy, stacjonujãcych przed
laty w twierdzy, i dostarczajãc wiedzy o dziedzictwie przeszğoĳci.
Duőã atrakcjã dla zwiedzajãcych twierdz÷ sã organizowane corocznie w sierpniu Dni Twierdzy Kğodzkiej, które przypominajã o militarnej historii tego miejsca. Odbywa si÷ wówczas rekonstrukcja bitwy
o twierdz÷ z udziağem kilkuset őoğnierzy.
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Muzeum Ziemi Kğodzkiej
Oĳrodek wiedzy i informacji o ziemi kğodzkiej
Muzeum Ziemi Kğodzkiej to miejsce, które powinien zwiedziå kaődy
turysta odwiedzajãcy Kğodzko. Placówka mieĳci si÷ w barokowym
gmachu dawnego konwiktu jezuickiego, którego budow÷ rozpocz÷to
w II poğowie XVII i ostatecznie zakoġczono w I poğowie XVIII w. Za
projektantów i budowniczych konwiktu uwaőa si÷ architekta wğoskiego pochodzenia Andrea Carove, dziağajãcego gğównie w Pradze
architekta i sztukatora Carla Lurago oraz kğodzkiego mistrza budowlanego – Augustina Reinsbergera. Budynek przez cağy okres swego
istnienia sğuőyğ celom oĳwiatowym (z krótkimi przerwami podczas
wojen ĳlãskich i napoleoġskich). Po II wojnie ĳwiatowej w konwikcie mieĳciğ si÷ krótko Paġstwowy Urzãd Repatriacyjny, a nast÷pnie
Szkoğa Podstawowa i Liceum Ogólnoksztağcãce dla Pracujãcych.
W 1971 r. obiekt przekazano na cele muzealne.
Muzeum realizuje bogaty program regionalny, w zwiãzku z którym
prowadzi szereg prac badawczych i dokumentacyjnych. Ich owocem
sã wystawy, odczyty, konferencje i sesje naukowe, jak równieő edycje publikacji, wĳród których wymieniå naleőy m.in., wydawany od
1985 r. periodyk – „Zeszyty Muzeum Ziemi Kğodzkiej”, monografi÷
„Kğodzko, dzieje miasta” (Kğodzko 1998) czy materiağy pokonferencyjne, jak np. „Zdroje Ziemi Kğodzkiej. Historia, przyroda, kultura”.
Muzeum na przestrzeni ostatnich lat, takőe dzi÷ki muzealnej bibliotece, w której gromadzone sã wszelkie piĳmiennicze materiağy regionalne, stağo si÷ waőnym oĳrodkiem wiedzy i informacji o ziemi
kğodzkiej.
Placówka jest organizatorem cyklicznych, lubianych przez mieszkaġców i turystów wydarzeġ, m.in. od lat organizowanych targów staroci
i gieğd minerağów, majãcych stağe miejsce takőe w ogólnopolskim kalendarzu imprez. Rokrocznie wğãcza si÷ w organizacj÷ Europejskich
Dni Dziedzictwa, a takőe Dni Twierdzy, w ramach których m.in.
inscenizuje Nocne zwiedzanie miasta z dreszczykiem, prezentujãce epizody z dziejów Kğodzka i jego zabytki. Dla dzieci i mğodzieőy
przygotowuje, peğne niespodzianek, Lato w Muzeum i Ferie w Muzeum. Niezmiennie duőym wydarzeniem jest organizowana w maju
Noc w Muzeum, podczas której moőna nie tylko zwiedziå placówk÷
nocã, ale teő uczestniczyå w specjalnie na t÷ okolicznoĳå przygotowanych atrakcjach – widowiskach teatralnych, koncertach, wystawach, pokazach multimedialnych, happeningach.
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WARTO ZOBACZYä
zabytki, ciekawostki i wydarzenia

Zabytki miasta
Kğodzko posiada znaczãcy zespóğ zabytkowych obiektów. W ĳródmieĳciu, powstağym wedğug XIII- i XIV-wiecznego zağoőenia urbanistycznego, znajdujã si÷ budowle reprezentujãce róőne style architektoniczne. Moőna podziwiaå kolorowe, pochodzãce z róőnych
wieków kamieniczki, imponujãcy ratusz z II poğowy XIX w., gotycki
most z XIV w., b÷dãcy unikatem na skal÷ krajowã, który zdobi szeĳå
barokowych figur, koĳcióğ pw. Wniebowzi÷cia NMP, najwspanialszy
obiekt sakralny Kğodzka, budowany z przerwami od XIV do XVI w.,
i górujãcã nad miastem twierdz÷ z XVII i XVIII w., która zafascynuje nie tylko miğoĳników architektury militarnej. Turyĳci powinni odwiedziå równieő Muzeum Ziemi Kğodzkiej, mieszczãce si÷ w byğym
barokowym konwikcie jezuickim pochodzãcym w XVII i XVIII w.,
gromadzãce zabytki zwiãzane z regionem, oraz rozciãgajãcã si÷ pod
ĳródmieĳciem, prawie 600-metrowã Podziemnã Tras÷ Turystycznã,
utworzonã w trakcie prac zabezpieczajãcych dzielnic÷ staromiejskã
przed katastrofã budowlanã, która groziğa miastu w latach 50. XX w.
W latach 2011-2012 przeszğa gruntownã modernizacj÷. Zostağa
wyremontowana i zaadaptowana pod wzgl÷dem multimedialnym.
Dzi÷ki nagğoĳnieniu turyĳci mogã usğyszeå informacje na temat obiektu, a takőe obejrzeå makiety i ekspozycje ukazujãce őycie kğodzczan
przed wiekami.

Rewitalizacja miasta
Kğodzko posiada wiele miejsc wypoczynku i rekreacji, które sğuőãc
na co dzieġ mieszkaġcom, uatrakcyjniajã równieő pobyt turystom.
W ostatnich latach Kğodzko przeszğo prawdziwã metamorfoz÷. Zrewitalizowano kanağ Mğynówki wraz z otaczajãcym go terenem. Plac
pod mostem gotyckim zostağ wybrukowany kamiennã kostkã, powstağy ĳcieőki spacerowe, pojawiğy si÷ ğawki, nowe latarnie i stojaki
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na rowery. Duőã atrakcjã sã pğywajãce po kanale gondole. Metamorfoza nie omin÷ğa, zniszczonej podczas powodzi w 1997 r., Wyspy
Piasek. Nowy wyglãd zyskağ Park Straőacki – obszar pomi÷dzy ulicami Traugutta i Koĳciuszki, w obr÷bie którego odtworzono nawierzchni÷, ustawiono ğawki i latarnie oraz nasadzono tysiãce sztuk kwiatów
i krzewów drzewnych, tworzãc mağe arboretum. Dodatkowo na terenie parku wybudowano minipijalni÷ wód mineralnych i fontann÷.
Rozĳwietlona wieczorem jest prawdziwã ozdobã parku.

Imprezy w Kğodzku
Przez cağy rok w Kğodzku odbywa si÷ wiele cyklicznych wydarzeġ
kulturalnych i sportowych, promujãcych miasto i region, jak np.:
Jarmark Wielkanocny popularyzujãcy m.in. lokalne r÷kodzieğo, odbywajãce si÷ w maju Dni Kğodzka, w trakcie których organizowane
sã wystawy, wernisaőe, spotkania z ciekawymi ludŏmi, targi staroci,
prezentacje wokalno-choreograficzne, koncerty i imprezy sportowe. Sezon wakacyjny otwiera w czerwcu odbywajãcy si÷ na terenie
twierdzy, gwarantujãcy doskonağã zabaw÷ – Open Summer Festival –
na który skğadajã si÷ imprezy o charakterze kulturalno-rekreacyjnym,
w tym cieszãce si÷ ogromnã popularnoĳciã koncerty organizowane
w ramach imprezy o nazwie – Rock Bastion. Sierpieġ zdominowany
jest przez Dni Twierdzy Kğodzkiej – wydarzenie o zasi÷gu ponadregionalnym. Inscenizacja bitwy o twierdz÷ z udziağem regimentów
historycznych przyciãga entuzjastów z cağej Polski i goĳci z zagranicy.
Dniom Twierdzy towarzyszy Jarmark Forteczny, popularyzujãcy lokalne produkty artystyczne, oraz Nocne zwiedzanie miasta z dreszczykiem przybliőajãce dzieje Kğodzka wraz z jego zabytkami. Kolejne
sierpniowe wydarzenie to Miodowe Lato Kğodzka, podczas którego
prezentowane sã miody we wszystkich moőliwych postaciach. Oferty
nie znikajã wraz z zimã, wr÷cz przeciwnie – organizowana w grudniu
Wigilia w Rynku daje moőliwoĳå wspólnego ĳwi÷towania, a poğoőone
nieopodal lodowisko to wielka frajda tak dla dzieci, jak i dorosğych.
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ORGANIZUJEMY IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Bar Raj Smakosza
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 2A
www.raj-smakosza.pl

Śniadania • Obiady
Domowe ciasta
Zapraszamy: pn.-pt. 9.00-17.00

609 541 760 – dowóz na terenie Kłodzka od 25 zł

KANCELARIA NOTARIALNA
mgr Andrzej Szczęsny

Usługi notarialne
sporządzanie aktów notarialnych obejmujące czynności prawne, dla których
przepis prawa wymaga formy aktu notarialnego lub jeżeli jest taka wola stron

57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 2A • tel./fax 74 867 25 15
e-mail: kancelaria-n@o2.pl andrzej-szczesny@o2.pl
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
po uzgodnieniu także w godzinach popołudniowych i w soboty

AUTO BLACHA & LAKIER

BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY POWYPADKOWE
6,(ä1$35$:&=$3=8
$87$=$67ö3&=(1$&=$61$35$:<
POMOC DROGOWA
Ğ$:,&$(.ğRG]NRWHOWHO
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CENTRUM POKRYĆ DACHOWYCH
57-300 Kłodzko, ul. Zajęcza 1
tel. 74 865 60 65, 74 865 50 21 • kom. 601 541 318 • www.sobitex-eko.pl
godz. otwarcia: poniedziałek-piątek 7.30-17.00 sobota 7.30-13.00

P.P.H.U. „ART-PAL”
ARTUR SPODNIEWSKI

Palety przemysłowe
jednorazowe
według specyfikacji klienta

Drewno budowlane
więźba dachowa, łaty, kontrłaty,
deski szalunkowe

Drewno opałowe
kominkowe, świerkowe, rozpałkowe

ul. Sierpowa 1
57-300 Kłodzko
tel. 605 694 792
e-mail: art-pal@o2.pl
www.art-pal.pl

www.zlotypstrag.pl
pl
pl
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Ustalanie terminów i organizacja pogrzebów
Przewozy autokarawanem na terenie
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Zapraszamy w godz. 8-15, soboty 8-12
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USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
À docieplenia budynków (pełne elewacje)
À adaptacje poddaszy
À malowanie
À montaż paneli
À tynki dekoracyjne
À kompletne remonty mieszkań i lokali
À odwodnienia budynków
À gładzie gipsowe
À izolacje pionowe budynków
À kompleksowe remonty łazienek

Krosnowice 191A • tel. 601 392 095

okna • drzwi • bramy garażowe
parapety • okucia drzwiowe • rolety

Zapraszamy!
57-300 Kłodzko, ul. Objazdowa 7a
tel. 74 865 89 30, tel. kom. 602 749 185 pon.-pt. 8.30-17.00
sobota 8.30-17.00
e-mail: biuro@tribessc.pl

ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

Zapraszamy do współpracy!
607 067 315, 601 892 826 e-mail: ag-koncept@o2.pl
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Urzãd Miasta w Kğodzku
pl. Bolesğawa Chrobrego 1
57-300 Kğodzko
tel. 48 74 865 46 00
fax 48 74 867 40 62
e-mail: umklod@um.klodzko.pl
www.klodzko.pl
www.klodzkie.centrum.pl

Miasta Partnerskie:
Bensheim – Niemcy
Rychnov nad Knùžnou – Czechy
Náchod – Czechy
Carvin – Francja
Fleron – Belgia

Kğodzkie Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji
pl. Wğadysğawa Jagieğğy 1
57-300 Kğodzko
tel./fax 74 867 33 64
sekretariat@centrum.klodzko.pl
www.klodzkie.centrum.pl

Baza noclegowa w Kğodzku
Hotel Korona***
Noworudzka 1, Kğodzko, tel. 74 867 37 37
Hotel Metro***
Boguszyn 79b, Kğodzko, tel. 74 811 92 16
Hotel Marhaba
ul. Daszyġskiego 16, Kğodzko, tel. 74 865 99 33
Dom Wycieczkowy na Stadionie
ul. Kusociġskiego 2, Kğodzko, tel. 74 865 49 50
Hotel Casa Doro
ul. Grottgera 7, Kğodzko, tel. 74 867 02 16
Willa Zacisze
ul. Marka Hğaski 3, Kğodzko, tel. 74 867 89 99
Camping Amfiteatr
ul. Nowy Ĳwiat, Kğodzko, tel. 600 215 170
Pokoje Goĳcinne u Mai
ul. Marii Dãbrowskiej, Kğodzko, tel. 74 647 38 93
Willa Wrzos
ul. Walecznych 2, Kğodzko, tel. 74 865 92 26

57-300 Kłodzko
ul. Dusznicka 28
tel. 74 867 35 18
tel. kom. 667 963 337

F.H.U. EURO-BUD
Przedstawiciel fabryczny

Sprzedaż i montaż
okien i drzwi
Okna – PVC, aluminium, drewno
Drzwi • Fasady • Bramy garażowe
Rolety • Żaluzje • Moskitiery
Największy producent

okien i drzwi PVC

w Europie
www.eurobud-kwiatkowski.pl eurobudkwiatkowski@neostrada.pl

Kotły grzewcze
Kolektory słoneczne
Pompy ciepła
Podgrzewacze wody
Systemy wentylacji
Stacje uzdatniania wody
Grzejniki i osprzęt
Systemy regulacji
i komunikacji
SALON FIRMOWY
Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-17.00

MASTER BUD Piotr Cichy
57-300 Kłodzko, ul. Zajęcza 4, tel. 74 865 60 60
e-mail: cichy.salon@onet.pl
www.masterbud.viessmann.com.pl

