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Serdecznie zapraszam Pa stwa do K odzka, najwi kszego 
miasta ziemi k odzkiej, które czy w sobie elementy wielowie-
kowej tradycji z nowoczesno ci , malowniczego zak tka, uro-
kliwie po o onego na stokach doliny Nysy K odzkiej, centrum 
regionu o charakterze typowo turystycznym i wypoczynko-
wym. Miejsca, w którym mieszkaj  yczliwi, otwarci i serdeczni 
ludzie, a w adze samorz dowe stwarzaj  dogodne warunki dla 
rozwoju przedsi biorczo ci.

Zapraszam do miasta z wielkimi mo liwo ciami, które t tni 
yciem i z którym naprawd  warto si  zwi za . To w a nie tu 

mo na zachwyci  si  zabytkami, licznymi pomnikami archi-
tektury, pi knem dzielnicy staromiejskiej, zieleni  nadnyskich 
bulwarów, które stanowi  o niepowtarzalnym kolorycie tego 
miejsca oraz o jego wyj tkowo ci. Serdecznie zach cam do 
osobistego odwiedzenia stolicy Kotliny K odzkiej

       
Bogus aw Szpytma

Burmistrz Miasta K odzka
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K odzko
Historia miasta – najwa niejsze fakty i ciekawostki 

z historii ponadtysi cletniego grodu

HISTORIA MIASTA

K odzko, najwi ksze miasto ziemi k odzkiej, stanowi centrum re-
gionu o charakterze typowo turystycznym i wypoczynkowym. Na 
atrakcyjno  miasta wp ywaj : doskona e po o enie komunikacyjne 
(K odzko stanowi doskona  baz  wypadow  dla turystów udaj cych 
si  na pobliskie szlaki górskie czy zim  do o rodków sportów zimo-
wych), znajduj ce si  w niedalekiej odleg o ci znane uzdrowiska, fa-
scynuj ca historia, liczne zabytki, jak równie  ciekawa i ró norodna 
oferta kulturalna.

W ci gu tysi clecia K odzkiem rz dzili Przemy lidzi, Luksemburgo-
wie, Piastowie l scy, Habsburgowie, Hohenzollernowie. Miasto na-
le a o do Czechów, Niemców i Polaków. Historyczne pocz tki K odz-
ka si gaj  X w. Kosmas, kronikarz czeski pisze, e ju  w 981 r. by  
tu gród, po o ony na Górze Fortecznej, zwanej te  Gór  Zamkow , 
przy szlaku handlowym b d cym jedn  z odnóg szlaku bursztynowe-
go, wiod cego z po udnia Europy nad Ba tyk. Poni ej grodu powsta y 
dwa podgrodzia, z czasem wch oni te przez miasto.

W redniowieczu K odzko, dzi ki przywilejom nadawanym kup-
com i rzemie lnikom, rozwija si  bardzo pr nie, staj c si  wa nym 
o rodkiem rzemios a i handlu. Pod koniec XII w. do K odzka przyby-
waj  joannici. Zajmuj  si  prac  duszpastersk  i zak adaj  pierwsz  
na ziemi k odzkiej szko . W po owie XIII w. franciszkanie, na tzw. 
Wyspie Piasek, buduj  ko ció  i klasztor. Gdy arcybiskup praski – Ar-
nošt z Pardubic – sprowadza do K odzka w 1350 r. kanoników regu-
larnych, funduj c im ko ció  i klasztor u stóp Góry Zamkowej, miasto 
staje si  wa nym w regionie centrum kultury.
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Okresy rozwoju K odzka zak ócane s  licznymi wojnami. Wa -
nym wydarzeniem w dziejach regionu jest nadanie K odzczy nie, 
w 1459 r., przez Jerzego z Podiebradów, króla Czech i pana ziemi 
k odzkiej, statusu samodzielnego hrabstwa.

W XVI w. K odzko, wraz z ca ymi Czechami, zostaje w czone do 
dziedzicznych posiad o ci Habsburgów. Nast puj  te  powa ne 
przeobra enia w yciu religijnym – na ziemi  k odzk  wkracza re-
formacja i ju  pod koniec XVI w. luteranie stanowi  tu zdecydowan  
wi kszo . To bardzo korzystny okres w dziejach K odzka. Nast pu-
je przebudowa miasta – ratusza, kamieniczek, murów obronnych. 
W trakcie trwaj cej kontrreformacji do K odzka przybywaj  jezuici. 
Buduj  kolegium (dzi  gmach klasztoru i LO) i konwikt (obecnie sie-
dziba Muzeum Ziemi K odzkiej). Pejza  miasta wzbogaca si  o liczne 
figury wi tych, ustawiane na mostach, placach, przy drogach.

Po wojnach l skich K odzko, oderwane od monarchii habsburskiej, 
znalaz o si  w granicach Prus. W 1807 r., w trakcie wojen napoleo -
skich, K odzko oblegaj  Francuzi. Mimo kapitulacji miasto, po pod-
pisaniu rozejmu prusko-francuskiego, pozostaje w pa stwie pruskim.

W II po owie XIX w. K odzko prze ywa rozkwit gospodarczy, szcze-
gólnie 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 ci 
murów obronnych otaczaj cych miasto. Powstaj  nowe przedmie-
cia, elektrownia miejska i wiele obiektów u yteczno ci publicznej, 

wznoszonych w modnych wówczas stylach historyzuj cych, jak np. 
gmach poczty, s du, banku. Nast puje rozwój przemys u, do K odz-
ka dociera kolej, coraz intensywniej rozwija si  ruch turystyczny.

W trakcie I i II wojny wiatowej K odzko unikn o zniszcze , a na 
skutek decyzji zwyci skich mocarstw w 1945 r. znalaz o si  w grani-
cach pa stwa polskiego.
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Twierdza K odzko
Wyprawa do jednego z najcenniejszych 

dzie  architektury obronnej w Polsce

Wznosz ca si  w centrum miasta, na Górze Fortecznej (369 m 
n.p.m.) twierdza to najbardziej charakterystyczny i rozpoznawalny 
obiekt K odzka i jednocze nie jedna z najciekawszych atrakcji Dol-
nego l ska. Twierdza nale y do najcenniejszych dzie  nowo ytnej 
architektury obronnej w Polsce i posiada jeden z najlepiej zachowa-
nych XVII-XVIII-wiecznych systemów obronnych w Europie. Zajmuje 
obszar o powierzchni 32 ha, 800 m d ugo ci w linii pó noc – po-
udnie oraz 400 m w linii wschód – zachód. W sk ad kompleksu 
wchodz : twierdza g ówna, fort pomocniczy, wzniesiony po drugiej 
stronie Nysy, na Owczej Górze, fragmenty obwarowa  miejskich 
oraz umocnienia polowe.

Swój obronny charakter twierdza straci a w II po owie XIX w., prze-
kszta caj c si  w magazyny i wi zienie. W jej lochach osadzano pol-
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skich uczestników powstania styczniowego, wi niów politycznych, 
a w trakcie II wojny wiatowej o nierzy podejrzanych o dzia anie na 
szkod  III Rzeszy oraz je ców wojennych ró nej narodowo ci. Dzia-
a y tu tak e, przeniesione w 1944 r. z odzi wraz z polsk  za og , 
zak ady AEG, produkuj ce aparaty radiowe do odzi podwodnych 
(U-Boot) oraz cz ci do rakiet V1 i V2. Po wojnie na terenie twierdzy 
mie ci y si  sk ady 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 zwiedza  mo na du  cz  twierdzy. Niezapomnianych 
wra e  dostarcza w drówka podziemnym labiryntem korytarzy mi-
nerskich, a widok z bastionu widokowego na miasto i okolice za-
chwyci ka dego.

Dodatkow  atrakcj  turystyczn  stanowi, udost pniony w 2012 r., 
fort Wielki Kleszcz, który przeszed  gruntown  modernizacj . Wyre-
montowane i zaadaptowane pomieszczenia – sypialnia, kantyna, ka-
syno, lazaret, kazamata dowódcy, kazamata strzelecka – pe ni  dzi  
funkcje edukacyjno-muzealne, prezentuj c odwiedzaj cym ró ne 
aspekty codziennego ycia pruskich o nierzy, stacjonuj cych przed 
laty w twierdzy, i dostarczaj c wiedzy o dziedzictwie przesz o ci.

Du  atrakcj  dla zwiedzaj cych twierdz  s  organizowane corocz-
nie w sierpniu Dni Twierdzy K odzkiej, które przypominaj  o militar-
nej historii tego miejsca. Odbywa si  wówczas rekonstrukcja bitwy 
o twierdz  z udzia em kilkuset o nierzy.
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Muzeum Ziemi K odzkiej
O rodek wiedzy i informacji o ziemi k odzkiej

Muzeum Ziemi K odzkiej to miejsce, które powinien zwiedzi  ka dy 
turysta odwiedzaj cy K odzko. Placówka mie ci si  w barokowym 
gmachu dawnego konwiktu jezuickiego, którego budow  rozpocz to 
w II po owie XVII i ostatecznie zako czono w I po owie XVIII w. Za 
projektantów i budowniczych konwiktu uwa a si  architekta w o-
skiego pochodzenia Andrea Carove, dzia aj cego g ównie w Pradze 
architekta i sztukatora Carla Lurago oraz k odzkiego mistrza budow-
lanego – Augustina Reinsbergera. Budynek przez ca y okres swego 
istnienia s u y  celom o wiatowym (z krótkimi przerwami podczas 
wojen l skich i napoleo skich). Po II wojnie wiatowej w konwik-
cie mie ci  si  krótko Pa stwowy Urz d Repatriacyjny, a nast pnie 
Szko a Podstawowa i Liceum Ogólnokszta c ce dla Pracuj cych. 
W 1971 r. obiekt przekazano na cele muzealne.

Muzeum realizuje bogaty program regionalny, w zwi zku z którym 
prowadzi szereg prac badawczych i dokumentacyjnych. Ich owocem 
s  wystawy, odczyty, konferencje i sesje naukowe, jak równie  edy-
cje publikacji, w ród których wymieni  nale y m.in., wydawany od 
1985 r. periodyk – „Zeszyty Muzeum Ziemi K odzkiej”, monografi  
„K odzko, dzieje miasta” (K odzko 1998) czy materia y pokonferen-
cyjne, jak np. „Zdroje Ziemi K odzkiej. Historia, przyroda, kultura”.

Muzeum na przestrzeni ostatnich lat, tak e dzi ki muzealnej biblio-
tece, w której gromadzone s  wszelkie pi miennicze materia y re-
gionalne, sta o si  wa nym o rodkiem wiedzy i informacji o ziemi 
k odzkiej.

Placówka jest organizatorem cyklicznych, lubianych przez mieszka -
ców i turystów wydarze , m.in. od lat organizowanych targów staroci 
i gie d minera ów, maj cych sta e miejsce tak e w ogólnopolskim ka-
lendarzu imprez. Rokrocznie w cza si  w organizacj  Europejskich 
Dni Dziedzictwa, a tak e Dni Twierdzy, w ramach których m.in. 
inscenizuje Nocne zwiedzanie miasta z dreszczykiem, prezentuj -
ce epizody z dziejów K odzka i jego zabytki. Dla dzieci i m odzie y 
przygotowuje, pe ne niespodzianek, Lato w Muzeum i Ferie w Mu-
zeum. Niezmiennie du ym wydarzeniem jest organizowana w maju 
Noc w Muzeum, podczas której mo na nie tylko zwiedzi  placówk  
noc , ale te  uczestniczy  w specjalnie na t  okoliczno  przygo-
towanych atrakcjach – widowiskach teatralnych, koncertach, wysta-
wach, pokazach multimedialnych, happeningach.
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WARTO ZOBACZY
zabytki, ciekawostki i wydarzenia

Zabytki miasta
K odzko posiada znacz cy zespó  zabytkowych obiektów. W ród-
mie ciu, powsta ym wed ug XIII- i XIV-wiecznego za o enia urbani-
stycznego, znajduj  si  budowle reprezentuj ce ró ne style archi-
tektoniczne. Mo na podziwia  kolorowe, pochodz ce z ró nych 
wieków kamieniczki, imponuj cy ratusz z II po owy XIX w., gotycki 
most z XIV w., b d cy unikatem na skal  krajow , który zdobi sze  
barokowych figur, ko ció  pw. Wniebowzi cia NMP, najwspanialszy 
obiekt sakralny K odzka, budowany z przerwami od XIV do XVI w., 
i góruj c  nad miastem twierdz  z XVII i XVIII w., która zafascynu-
je nie tylko mi o ników architektury militarnej. Tury ci powinni od-
wiedzi  równie  Muzeum Ziemi K odzkiej, mieszcz ce si  w by ym 
barokowym konwikcie jezuickim pochodz cym w XVII i XVIII w., 
gromadz ce zabytki zwi zane z regionem, oraz rozci gaj c  si  pod 
ródmie ciem, prawie 600-metrow  Podziemn  Tras  Turystyczn , 

utworzon  w trakcie prac zabezpieczaj cych dzielnic  staromiejsk  
przed katastrof  budowlan , która grozi a miastu w latach 50. XX w. 
W latach 2011-2012 przesz a gruntown  modernizacj . Zosta a 
wyremontowana i zaadaptowana pod wzgl dem multimedialnym. 
Dzi ki nag o nieniu tury ci mog  us ysze  informacje na temat obiek-
tu, a tak e obejrze  makiety i ekspozycje ukazuj ce ycie k odzczan 
przed wiekami.

Rewitalizacja miasta
K odzko posiada wiele miejsc wypoczynku i rekreacji, które s u c 
na co dzie  mieszka com, uatrakcyjniaj  równie  pobyt turystom. 
W ostatnich latach K odzko przesz o prawdziw  metamorfoz . Zre-
witalizowano kana  M ynówki wraz z otaczaj cym go terenem. Plac 
pod mostem gotyckim zosta  wybrukowany kamienn  kostk , po-
wsta y cie ki spacerowe, pojawi y si  awki, nowe latarnie i stojaki 
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na rowery. Du  atrakcj  s  p ywaj ce po kanale gondole. Metamor-
foza nie omin a, zniszczonej podczas powodzi w 1997 r., Wyspy 
Piasek. Nowy wygl d zyska  Park Stra acki – obszar pomi dzy ulica-
mi Traugutta i Ko ciuszki, w obr bie którego odtworzono nawierzch-
ni , ustawiono awki i latarnie oraz nasadzono tysi ce sztuk kwiatów 
i krzewów drzewnych, tworz c ma e arboretum. Dodatkowo na te-
renie parku wybudowano minipijalni  wód mineralnych i fontann . 
Roz wietlona wieczorem jest prawdziw  ozdob  parku.

Imprezy w K odzku
Przez ca y rok w K odzku odbywa si  wiele cyklicznych wydarze  
kulturalnych i sportowych, promuj cych miasto i region, jak np.: 
Jarmark Wielkanocny popularyzuj cy m.in. lokalne r kodzie o, od-
bywaj ce si  w maju Dni K odzka, w trakcie których organizowane 
s  wystawy, wernisa e, spotkania z ciekawymi lud mi, targi staroci, 
prezentacje wokalno-choreograficzne, koncerty i imprezy sporto-
we. Sezon wakacyjny otwiera w czerwcu odbywaj cy si  na terenie 
twierdzy, gwarantuj cy doskona  zabaw  – Open Summer Festival – 
na który sk adaj  si  imprezy o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, 
w tym ciesz ce si  ogromn  popularno ci  koncerty organizowane 
w ramach imprezy o nazwie – Rock Bastion. Sierpie  zdominowany 
jest przez Dni Twierdzy K odzkiej – wydarzenie o zasi gu ponadre-
gionalnym. Inscenizacja bitwy o twierdz  z udzia em regimentów 
historycznych przyci ga entuzjastów z ca ej Polski i go ci z zagranicy. 
Dniom Twierdzy towarzyszy Jarmark Forteczny, popularyzuj cy lo-
kalne produkty artystyczne, oraz Nocne zwiedzanie miasta z dresz-
czykiem przybli aj ce dzieje K odzka wraz z jego zabytkami. Kolejne 
sierpniowe wydarzenie to Miodowe Lato K odzka, podczas którego 
prezentowane s  miody we wszystkich mo liwych postaciach. Oferty 
nie znikaj  wraz z zim , wr cz przeciwnie – organizowana w grudniu 
Wigilia w Rynku daje mo liwo  wspólnego wi towania, a po o one 
nieopodal lodowisko to wielka frajda tak dla dzieci, jak i doros ych.



DOM WYCIECZKOWY

KANCELARIA NOTARIALNA

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

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

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

Śniadania • Obiady 
Domowe ciasta

Śniadania • Obiady 
Domowe ciasta

Zapraszamy: pn.-pt. 9.00-17.00

 609 541 760 – dowóz na terenie Kłodzka od 25 zł

ORGANIZUJEMY IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE



kominkowe, świerkowe, rozpałkowe

P.P.H.U. „ART-PAL”P.P.H.U. „ART-PAL”
ul. Sierpowa 1

57-300 Kłodzko

tel. 605 694 792

e-mail: art-pal@o2.pl
www.art-pal.pl

Drewno budowlane
więźba dachowa, łaty, kontrłaty, 
deski szalunkowe

ARTUR SPODNIEWSKI

Drewno opałowe

według specyfikacji klienta

Palety przemysłowe 
jednorazowe

BLACHA & LAKIERAUTO

BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY POWYPADKOWE

POMOC DROGOWA

CENTRUM POKRYĆ DACHOWYCH
57-300 Kłodzko, ul. Zajęcza 1

godz. otwarcia: poniedziałek-piątek 7.30-17.00 sobota 7.30-13.00
tel. 74 865 60 65, 74 865 50 21 • kom. 601 541 318 • www.sobitex-eko.pl



Zapraszamy w godz. 8-15, soboty 8-12

Filia: 

„CONCORDIA”

Ustalanie terminów i organizacja pogrzebów
Przewozy autokarawanem na terenie 

www.zlotypstrag.plwww.zlotypstrag.pl

Czynne codziennie 
przez cały rok!
Czynne codziennie 
przez cały rok!
57-300 Kłodzko
Boguszyn 31A
tel. 78 11 78 227

57-300 Kłodzko
Boguszyn 31A
tel. 78 11 78 227
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MAR-BUD
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Krosnowice 191A • tel. 601 392 095

docieplenia budynków (pełne elewacje)
adaptacje poddaszy
malowanie
montaż paneli
tynki dekoracyjne
kompletne remonty mieszkań i lokali
odwodnienia budynków
gładzie gipsowe
izolacje pionowe budynków
kompleksowe remonty łazienek

57-300 Kłodzko, ul. Objazdowa 7a
tel. 74 865 89 30, tel. kom. 602 749 185
e-mail: biuro@tribessc.pl

Zapraszamy!
pon.-pt. 8.30-17.00

sobota 8.30-17.00

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

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



Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         Bydgoszcz 2014 r.

Tekst, fotografi e oraz materiały topografi czne wykorzystane w opracowaniu 
udostępnił Urząd Miasta w Kłodzku

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących miasta

Redaktor wydania: Jerzy Frankowski
Współpraca redakcyjna: Ewa Sobieraj, Paweł Anforowicz

Korekta: Agnieszka Kajak

ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

Zapraszamy do współpracy! Zapraszamy do współpracy! 
e-mail: ag-koncept@o2.pl607 067 315, 601 892 826



Urz d Miasta w K odzku
pl. Boles awa Chrobrego 1

57-300 K odzko
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 Kn žnou – Czechy
Náchod – Czechy
Carvin – Francja
Fleron – Belgia





K odzkie Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji 
pl. W adys awa Jagie y 1

57-300 K odzko

tel./fax 74 867 33 64

sekretariat@centrum.klodzko.pl

www.klodzkie.centrum.pl





Baza noclegowa w K odzku

Hotel Korona***

Noworudzka 1, K odzko, tel. 74 867 37 37

Hotel Metro***

Boguszyn 79b, K odzko, tel. 74 811 92 16

Hotel Marhaba 

ul. Daszy skiego 16, K odzko, tel. 74 865 99 33

Dom Wycieczkowy na Stadionie

ul. Kusoci skiego 2, K odzko, tel. 74 865 49 50

Hotel Casa Doro

ul. Grottgera 7, K odzko, tel. 74 867 02 16

Willa Zacisze 

ul. Marka H aski 3, K odzko, tel. 74 867 89 99

Camping Amfiteatr

ul. Nowy wiat, K odzko, tel. 600 215 170

Pokoje Go cinne u Mai

ul. Marii D browskiej, K odzko, tel. 74 647 38 93

Willa Wrzos

ul. Walecznych 2, K odzko, tel. 74 865 92 26



F.H.U. EURO-BUD 57-300 Kłodzko
ul. Dusznicka 28
tel. 74 867 35 18

tel. kom. 667 963 337

Sprzedaż i montaż
okien i drzwi

Największy producent

w Europie
okien i drzwi PVC

Okna – PVC, aluminium, drewno
Drzwi • Fasady • Bramy garażowe

Rolety • Żaluzje • Moskitiery

Przedstawiciel fabryczny

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

www.masterbud.viessmann.com.pl

Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-17.00

MASTER BUD Piotr Cichy

S A L O N  F I R M O W Y

57-300 Kłodzko, ul. Zajęcza 4, tel. 74 865 60 60
e-mail: cichy.salon@onet.pl

Kotły grzewcze
Kolektory słoneczne

Pompy ciepła
Podgrzewacze wody
Systemy wentylacji

Stacje uzdatniania wody
Grzejniki i osprzęt
Systemy regulacji 

i komunikacji




