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Tytuł projektu: „Promocja kultury i przyrody pogranicza wśród dzieci”

Partner wiodący: Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wilkowice” (www.glks-wilkowice.pl)
Partner projektu: Mestský Športový Klub Námestovo (www.msknamestovo.sk)

Okres realizacji: 06.2021 – 11.2021

Wartość projektu: 24 200, 25 EUR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 20 570, 21 EUR

Názov projektu: „Propagácia kultúry a prírody pohraničia medzi deťmi“

Vedúci partner: Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wilkowice” (www.glks-wilkowice.pl)
Partner projektu: Mestský Športový Klub Námestovo (www.msknamestovo.sk)

Obdobie realizácie: jún 2021 – novembra 2021

Hodnota projektu: 24 200, 25 EUR
Európsky fond pre regionálny rozvoj: 20 570, 21 EUR
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O projekcie:
Realizacja projektu służyła zaprezentowaniu, 

wyeksponowaniu i promocji dziedzictwa przyrodni-
czego i kulturowego pogranicza polsko-słowackie-
go, a przede wszystkim obszaru partnera projek-
tu. Głównym celem realizowanego projektu było 
zapoznanie uczestników - dzieci i ich opiekunów 
(z obu stron granicy) z historią, tradycją, dziedzic-
twem kulturowym oraz przyrodą terenów pograni-
cza polsko-słowackiego. Celem zrealizowanego 
przedsięwzięcia był również wzrost rozpoznawal-
ności oferty kulturowej obszaru polsko-słowackie-
go pogranicza poprzez wykorzystanie obiektów 
zabytkowych, atrakcji kulturowych oraz pomników 
przyrody, co w efekcie przyczyni się do  zwiększe-
nia  atrakcyjności tego obszaru dla odwiedzają-
cych.

Słowacki Region Orawy uznawany jest za ob-
szar o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kul-
turowych. Przede wszystkim kojarzy się z atrakcja-
mi turystycznymi, basenami termalnymi, sportami 
wodnymi, górskimi wędrówkami, kolarstwem czy 
narciarstwem.

Poprzez realizację działań projektowych uczest-
nicy, dzieci z Polski i Słowacji wraz z opiekunami, 
mieli okazję poznać historię oraz ciekawe miejsca 
na terenie pogranicza polsko-słowackiego. Poten-
cjał walorów kulturowych i przyrodniczych pogra-
nicza polsko-słowackiego obfituje bowiem w liczne 
obiekty zabytkowe (m.in.: zamki, kościoły, skanse-
ny, farbiarnie, dzwonnice loretańskie, zabytkowe 
cmentarze) oraz pomniki przyrody, a poprzez ich 
odwiedzenie wraz z lokalnym przewodnikiem dzie-
ci poznały tradycje, historie, zwyczaje związane 
z dziedzictwem  kulturowym obszaru pogranicza.

Projekt ten, również poprzez rozgrywki zorga-
nizowane w wolnym czasie, pozwolił na podnie-
sienie sprawności fizycznej, a dzięki wspólnym 
ogniskom przyczynił się do wzajemnego poznania 
się, kształtowania postawy otwartości i tolerancji 
dla odmienności kulturowej, narodowej i świato-
poglądowej. Zrealizowany projekt odpowiada na 
zdiagnozowane potrzeby obszaru pogranicza tj. 
podejmowanie wspólnych transgranicznych dzia-
łań związanych ze zwiększeniem poziomu wyko-
rzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodnicze-
go. Ponadto, projekt ma na celu aktywizowanie 
młodych ludzi, rozbudowanie ich kreatywności 
oraz zachęcenie do poszerzenia wiedzy na temat 
sąsiadów.

I choć przyszło nam realizować to zadanie w spe-
cyficznym okresie, czasie pandemii, która utrudnia 
wszystkim swobodne kontakty, cieszymy się, że 
udało nam się podołać temu zadaniu.

Oddajemy zatem w Państwa ręce przewodnik, 
który jest swoistym pokłosiem realizacji działań 
projektowych, który ma ukazać atrakcje kulturowo-
-przyrodnicze pogranicza i poszerzyć wiedzę na 
temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
wśród najmłodszych uczestników, ich opiekunów 
oraz lokalnej społeczności.

Życzymy Państwu miłej lektury, a przede wszyst-
kim zapraszamy do odwiedzenia naszych pięk-
nych terenów: Gminy Wilkowice w Polsce i Ná-
mestova na Słowacji.

Zapraszamy!
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Realizácia projektu slúžila na prezentáciu, expo-
novanie a propagáciu prírodného a kultúrneho de-
dičstva poľsko-slovenského pohraničia, a predo-
všetkým oblasti partnera projektu. Hlavným cieľom 
realizovaného projektu bolo zoznámiť účastníkov 
– deti a ich opatrovníkov (na oboch stranách hra-
nice) s históriou, tradíciou, kultúrnym dedičstvom 
a prírodou územia poľsko-slovenského pohraničia. 
Cieľom realizovaného projektu bol tiež rozšírenie 
povedomia o kultúrnej ponuke oblasti poľsko-slo-
venského pohraničia pomocou využívania histo-
rických objektov, kultúrnych atrakcií a prírodných 
pamiatok, čo sa vo výsledku podieľa na zvýšení 
atraktivity tejto oblasti pre návštevníkov.

Slovenský región Oravy sa považuje za oblasť 
s výnimočnými prírodnými a kultúrnymi hodno-
tami. Predovšetkým si ho spájame s turistickými 
atrakciami, termálnymi kúpeľmi, vodnými športmi, 
horskými túrami, cyklistikou alebo lyžovaním.

Pomocou realizácie projektových aktivít mali 
účastníci, deti z Poľska a Slovenska spoločne 
s dozorom, príležitosť zoznámiť sa s históriou a za-
ujímavými miestami na území poľsko-slovenského 
pohraničia. Potenciál kultúrnych a prírodných hod-
nôt poľsko-slovenského pohraničia je totiž bohatý 
na početné historické objekty (napr. hrady, kostoly, 
skanzeny, farbiarne, loretánske zvonice, historic-
ké cintoríny) a prírodné pamiatky, a pomocou ich 
návštev s miestnym sprievodcom deti spoznali 
tradície, históriu, zvyky spojené s kultúrnym dedič-
stvom oblasti pohraničia.

Tento projekt, rovnako pomocou organizovanej 
zábavy vo voľnom čase, umožnil zvýšiť fyzickú 
zdatnosť, a vďaka spoločným záujmovým činnos-
tiam sa podieľal na vzájomnom spoznaní sa, for-
movaní postojov otvorenosti a tolerancie ku kultúr-
nym, národným a svetonázorovým odlišnostiam. 
Realizovaný projekt reaguje na zistené potreby 
oblasti pohraničia, teda vyvíjanie spoločných ce-
zhraničných aktivít spojených so zvýšením úrov-
ne využívania kultúrneho a prírodného dedičstva. 
Okrem toho má projekt za cieľ aktivizovať mladých 
ľudí, rozšíriť ich kreativitu a vyzvať k rozširovaniu 
vedomostí o susedoch.

Aj keď sme túto úlohu museli realizovať v špe-
cifickom období, v čase pandémie, ktorá všetkým 
komplikuje slobodné kontakty, máme radosť, že sa 
nám podarilo túto výzvu zdolať. 

Odovzdávame teda do vašich rúk sprievodcu, 
ktorý je konkrétnym výsledkom projektových ak-
tivít a má predstaviť kultúrne a prírodné atrakcie 
pohraničia a rozšíriť vedomosti o kultúrnom a prí-
rodnom dedičstve medzi najmladšími účastníkmi, 
ich opatrovníkmi a miestnou komunitou.

Prajeme vám príjemné čítanie a predovšetkým 
pozývame na návštevu našich krásnych regiónov: 
obce Wilkowice v Poľsku a Námestova na Sloven-
sku.

O projekte:

Srdečne vás pozývame!
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Gmina Wilkowice położona jest w województwie 
śląskim, obok Bielska-Białej. Częściami składo-
wymi gminy są wsie: Wilkowice, Bystra i Meszna. 
Gmina zlokalizowana jest u podnóża dwóch pasm 
górskich Beskidu Małego i Śląskiego. Tak dogod-
ne położenie daje idealną możliwość do rozwoju 
turystyki górskiej i letniskowej. Co ciekawe, blisko 
połowę powierzchni gminy stanowią tereny leśne, 
co daje dodatkowe walory przyrodnicze.

Pomiędzy Wilkowicami a Bystrą (dawniej złożo-
ną z dwóch mniejszych wsi) przebiega historyczna 
granica pomiędzy Małopolską i Śląskiem, na rzece 
Białej. Wpływ kultury zarówno jednego, jak i dru-
giego regionu jest widoczny do dziś m.in. w archi-
tekturze, różnych wydarzeniach kulturalnych czy 
lokalnych strojach ludowych.

Przez  gminę przebiegają ważne szlaki handlowe 
i turystyczne oraz trasa kolejowa, co czyni ją bar-
dzo dogodnym komunikacyjnie miejscem. Poło-
żenie wśród beskidzkich gór powoduje, że Gmina 
Wilkowice posiada specyficzny klimat. Już w XIX 
wieku, usytuowana najwyżej Bystra, znana była 
jako miejscowość o leczniczych właściwościach 
klimatu. W roku 1897 austriacki lekarz Ludwik 
Jekeles założył w Bystrej Zakład Wodoleczniczy. 
Obecnie znajduje się tam Centrum Pulmonologii 
i Torakochirurgii, które jest wiodącym tego typu 
ośrodkiem w Polsce.

Gmina Wilkowice / Obec Wilkowice
6
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SZLAKI TURYSTYCZNE:

• ZIELONY SZLAK Wilkowice Centrum - Magurka Wilkowicka (ok. 1 h 45 min);
• ZIELONY SZLAK Wilkowice Centrum - Bystra Śląska - Przełęcz Kołowrót (ok. 2 h 20 min);
• CZARNY SZLAK Wilkowice Górne - Skała Czarownic - Magurka Wilkowicka (ok. 2 h 20 min);
• CZERWONY I NIEBIESKI SZLAK Bystra Śląska - Równia - Kozia Góra (ok. 1 h);
• CZARNY I NIEBIESKI SZLAK Bystra Śląska - Schronisko PTTK Klimczok (ok. 2 h);
• CZARNY I CZERWONY SZLAK Bystra Śląska - Magura (ok. 1 h 45 min);
• ŻÓŁTY I CZARNY SZLAK Meszna - Chata na Groniu (ok. 1 h 10 min);
• ŻÓŁTY SZLAK Meszna - Chata na Groniu - Schronisko PTTK Klimczok (ok. 2 h 50 min).

Gmina Wilkowice, uznawana bardzo często 
jako miejsce typowo turystyczne, dysponuje do-
brze rozwiniętą bazą noclegową o zróżnicowa-
nym standardzie. Na terenie gminy znajdują się 
schroniska górskie na Magurce Wilkowickiej, Klim-
czoku i Szyndzielni, wiele gospodarstw agrotury-
stycznych, domów wczasowych, hoteli, zajazdów 
i restauracji. Gmina posiada niezwykle korzystne 
warunki do rekreacji i uprawiania sportu. Otoczo-
na jest z jednej strony pasmem gór Beskidu Ślą-
skiego z Kozią Górą, Szyndzielnią, Klimczokiem 
i Magurą, z drugiej Beskidu Małego z Czuplem, 
Magurką Wilkowicką i Rogaczem. Wszystkie po-
łączone są gęstą siecią znakowanych szlaków tu-
rystycznych. W zimie zaś skorzystać można z tras 
do narciarstwa biegowego w szczytowych partiach 
Magurki Wilkowickiej.

Stok Magury / Magurský svah

7
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Obec Wilkowice leží v Sliezskom vojvodstve, 
vedľa mesta Bielsko-Biała. Obec tvoria dediny: 
Wilkowice, Bystra a Meszna. Obec sa nachádza 
na úpätí dvoch horských pásiem – Malých a Sliez-
skych Beskýd. Takáto výhodná poloha prináša 
ideálne možnosti na rozvoj horskej a rekreačnej 
turistiky. Zaujímavé je, že takmer polovicu rozlohy 
obce tvorí územie lesa, čo prináša ďalšie prírodné 
hodnoty.

Medzi Wilkowicami a Bystrou (predtým zlože-
nou z dvoch menších dedín) prebieha historická 
hranica medzi Malopoľskom a Sliezskom na rieke 
Białej. Vplyv kultúry jedného aj druhého regiónu 
zostáva dodnes zjavný napr. v architektúre, rôz-
nych kultúrnych udalostiach alebo miestnych ľudo-
vých krojoch.

Obcou prebiehajú dôležité obchodné a turistické 
trasy a železničná trať, čo z nej činí dopravne veľ-
mi dobre dostupné miesto. Poloha medzi beskyd-
skými horami vedie k tomu, že má obec Wilkowice 
špecifickú klímu. Už v 19. storočí bola najvyššie 
ležiaca Bystra známa ako miesto s liečivými vlast-
nosťami klímy. V roku 1897 založil rakúsky lekár 
Ludwig Jekeles v Bystrej Vodoliečebný ústav. 
V súčasnosti sa tu nachádza Centrum pneumoló-
gie a hrudnej chirurgie, popredná inštitúcia tohto 
typu v Poľsku.

Obec Wilkowice je veľmi často považovaná za 
typicky turistické miesto, disponuje dobre rozvinu-
tým ubytovacím zázemím s rôznorodým štandar-
dom. Na území obce sa nachádzajú horské chaty 
na Magurke Wilkowickej, Klimczoku a Szyndziel-
niej, množstvo statkov ponúkajúcich agroturistiku, 
chalúp na prenájom, hotelov, hostincov a reštau-
rácií. Obec disponuje nesmierne priaznivými 
podmienkami pre rekreáciu a športovanie. Je na 
jednej strane obklopená pásmom hôr Sliezskych 
Beskýd s Kozou Górou, Szyndzielniou, Klimczo-
kom a Magurou, na druhej strane Malých Beskýd 
s Czuplom, Magurkou Wilkowickou a Rogaczom. 
Všetky sú prepojené hustou sieťou značených tu-
ristických chodníkov. V zime možno využiť stopy 
pre bežecké lyžovanie vo vrcholových partiách 
Magurky Wilkowickej.

Widok ze stoków Magury / Pohľad zo svahov Magury

Rzeźba lokalnego twórcy /
Socha miestneho autora
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TURISTICKÉ TRASY:

• ZELENÁ TRASA Wilkowice Centrum – Magurka Wilkowicka (cca 1 h 45 min);
• ZELENÁ TRASA Wilkowice Centrum – Bystra Śląska – priesmyk Kołowrót (cca 2 h 20 min);
• ČIERNA TRASA Wilkowice Górne – Skała Czarownic (skala Čarodejníc) – Magurka Wilkowicka  
  (cca 2 h 20 min);
• ČERVENÁ A MODRÁ TRASA Bystra Śląska – Równia – Kozia Góra (cca 1 h);
• ČIERNA A MODRÁ TRASA Bystra Śląska – Horská chata PTTK Klimczok  (cca 2 h);
• ČIERNA A ČERVENÁ TRASA Bystra Śląska – Magura (cca 1 h 45 min);
• ŽLTÁ A ČIERNA TRASA Meszna – Chata na Groniu (cca 1 h 10 min);
• ŽLTÁ TRASA Meszna – Chata na Groniu – Horská chata PTTK Klimczok (cca 2 h 50 min).

Czarny szlak - jedna z wielu przydrożnych kapliczek 
wykonanych przez lokalnych twórców /
Čierna trasa – jedna z mnohých kaplniek
pri ceste zhotovených miestnymi tvorcami

Żółty szlak / Žltá trasa 
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W Wilkowicach działa Gminny Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, który jest jednostką organizacyjną 
w zakresie sportu, rekreacji, wypoczynku oraz tu-
rystyki, powołaną przez Radę Gminy Wilkowice 
w 2007 roku. Podstawowym celem działalności 
GOSiR jest udostępnianie obiektów sportowych 
i rekreacyjno-wypoczynkowych oraz propagowa-
nie różnych form aktywności i wypoczynku. Po-
dejmowane inicjatywy skupiają się na wskrzesza-
niu ducha sportowego wśród społeczeństwa, 
a w szczególności wśród dzieci, młodzieży oraz 
osób niepełnosprawnych. Korzystając z komplek-
sowej infrastruktury GOSiR Wilkowice przez lata 
gościł tu wiele imprez rangi ogólnopolskiej, a na-
wet międzynarodowej, a z obiektu w celach tre-
ningowych korzystały liczne grupy i reprezentacje.

W gminie prężnie działa GLKS „Wilkowice”, który 
to klub zajmuje się nie tylko krzewieniem sportu 
i kultury fizycznej zarówno wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych, ale i realizacją projektów, które mają 
na celu promocję dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego oraz nawiązywanie kontaktów z part-
nerami z terenu pogranicza polsko-czesko-sło-
wackiego. Dlatego też klub nawiązał współpracę 
z Namiestowem na Słowacji, a konkretnie tamtej-
szym Mestským Športovým Klubem, aby rozwijać 
nie tylko sportowe zainteresowania mieszkańców, 
ale także promować dziedzictwo przyrodnicze 
i kulturowe, ukazując piękno i walory regionu  po 
obu stronach granicy.

Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Gminny Ludowy 
Klub Sportowy 

„Wilkowice”

Hala sportowa i stadion
GOSiR w Wilkowicach /
Športová hala a štadión
OŠaRC vo Wilkowiciach

Boisko GOSiR w Wilkowicach /
Ihrisko OŠaRC vo Wilkowiciach
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Vo Wilkowiciach pôsobí Obecné športové a re-
kreačné centrum, ktoré je príspevkovou organi-
záciou pôsobiacou v oblasti športu, rekreácie, 
odpočinku a turistiky, vytvorenou obecnou radou 
Wilkowíc. 

v roku 2007. Základným cieľom činnosti OŠaRC 
je sprístupňovanie športových a rekreačno-odpo-
činkových objektov a propagácia rôznych foriem 

V obci pružne pôsobí OĽŠK „Wilkowice“, ktorý 
sa venuje nielen rozvoju športu a fyzickej kultúry 
ako medzi deťmi a mládežou, tak medzi dospe-
lými, ale aj realizácii projektov, ktoré majú za účel 
propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva 
a nadviazanie kontaktov s partnermi z územia poľ-
sko-česko-slovenského pohraničia. Preto tiež klub 
nadviazal spoluprácu s Námestovom na Sloven-
sku, konkrétne s tunajším Mestským Športovým 
Klubom, aby rozvíjal nielen športové záujmy oby-
vateľov, ale aby tiež propagoval prírodné a kultúr-
ne dedičstvo, keď bude prezentovať krásu a pred-
nosti regiónu na oboch stranách hranice.

Obecné športové a rekreačné centrum
aktivity a odpočinku. Vyvíjanie iniciatívy sústredia-
cej sa na vykresanie športového ducha v komuni-
te, predovšetkým medzi deťmi, mládežou a hendi-
kepovanými. S využitím komplexnej infraštruktúry 
OŠaRC Wilkowice počas rokov hostilo mnoho akcií 
národnej a dokonca medzinárodnej úrovne a ob-
jekt pre účely tréningu využívali početné skupiny 
a reprezentácie.

Obecný ľudový
športový klub
„Wilkowice”

foto: naddachami.pl

Widok ze stadionu GOSiR -
zdjęcie wykonane aplikacją mobilną Polskie Góry, która automatycznie rozpoznaje widoczne szczyty /

Pohľad zo štadióna OŠaRC - 
fotografia urobená mobilnou aplikáciou Polskie Góry, ktorá automaticky rozpoznáva viditeľné vrcholy



12

Bielsko-Biała – miasto u stóp Beskidu Małego 
i Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą. Jest siedzi-
bą władz powiatu bielskiego, Euroregionu Beskidy, 
diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokato-
lickiego i diecezji cieszyńskiej Kościoła ewange-
licko-augsburskiego, a także głównym miastem 
aglomeracji bielskiej i centralnym ośrodkiem Biel-
skiego Okręgu Przemysłowego.

Miasto Bielsko-Biała formalnie powstało 1 stycz-
nia 1951 r. z połączenia położonego na Śląsku 
Cieszyńskim Bielska, o którym pierwsze wzmianki 
pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku oraz mało-
polskiej Białej założonej w końcu XVI wieku. W la-
tach 1975–1998 miasto było stolicą województwa 
bielskiego. Miasto pełni funkcję głównego ośrod-
ka administracyjnego, przemysłowego, handlo-
wo-usługowego, akademickiego, kulturalnego 
i turystycznego obszaru śląsko-małopolskiego 
pogranicza nazywanego często potocznie Podbe-
skidziem. Jest jednym z lepiej rozwiniętych gospo-
darczo miast Polski  i stanowi także ważny w skali 
kraju węzeł drogowy i kolejowy. 

Symbolem Bielska-Białej jest Fiat 126p.

Warto zobaczyć i odwiedzić

Portal secesyjnej kamienicy „Pod Żabami” /
Portál secesného domu „U Žiab”

Zamek Sułkowskich / Hrad kniežat Sułkowských

Ratusz w Bielsku-Białej / Radnica v Bielsko-Białej
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Bielsko-Biała – mesto na úpätí Malých Beskýd 
a Sliezskych Beskýd, nad riekou Białou. Je sídlom 
úradov bielského okresu, Euroregiónu Beskydy, 
bielsko-żywieckej diecézy rímskokatolíckej cirkvi 

a tešínskej diecézy evanjelickej cirkvi augsbur-
ského vyznania, a tiež hlavným mestom bielskej 
aglomerácie a centrálnym bodom Bielského prie-
myselného okruhu.

Mesto Bielsko-Biała formálne vzniklo 1. januára 
1951 spojením Bielska ležiaceho na Tešínskom 
Sliezsku, o ktorom pochádzajú prvé zmienky 
z prelomu 13. a 14. storočia, a malopoľskej Białej 
založenej na konci 16. storočia. V rokoch 1975– 
1998 bolo mesto metropolou Bielskeho vojvod-
stva. Mesto zastáva rolu hlavného správneho, 
priemyselného, obchodno-servisného, akade-
mického, kultúrneho a turistického centra oblasti 
sliezsko-malopoľského pohraničia, ktorému sa 
hovorovo často vraví Podbeskydie. Ide o jedno 
z ekonomicky najlepšie rozvinutých miest Poľska 
a predstavuje tiež v národnom meradle dôležitý 
cestný a železničný uzol. 

Symbolom Bielska-Białej je Fiat 126p.

Čo stojí za to vidieť a navštíviť:

Stary Rynek w Bielsku-Białej / Stary Rynek v Bielsko-Białej

Postacie znanej bajki produkowanej w Studio Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej - Bolek i Lolek /
Postavy zo známej rozprávky produkovanej v Štúdiu 
animovaných filmov v Bielsko-Białej - Bolek aj Lolek

Teatr i poczta / Divadlo a pošta
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Magura - 1109 m n.p.m. – góra w Beskidzie Ślą-
skim, 20 minut od szczytu Klimczoka. Szczyt leży 
w granicach dwóch gmin – Wilkowice i Szczyrk. 
Magura to wydłużona i spłaszczona kulminacja, 
w większości porośnięta lasem. Południowe stoki 
Magury, należące administracyjnie do Szczyrku, 
są zagospodarowane i zamieszkałe, natomiast 
stoki północne pokryte są niezagospodarowanymi 
lasami. Na wschodnim stoku Magury, nad przełę-
czą łączącą Magurę z Klimczokiem, znajduje się 
wspomniane wcześniej schronisko PTTK Klim-
czok.

Kozia Góra - 683 m n.p.m.,  – szczyt na terenie 
Bielska-Białej, porośnięty jest lasem mieszanym 
z przewagą buku. Szczyt ten jest celem wędrówek 
wielu bielszczan, zarówno zimą, jak i latem. We 
wrześniu 2018 roku Radioklub Beskidzki SP9KAT 
uruchomił na znajdującym się pod szczytem Ko-
ziej Góry schronisku Stefanka (noszącym nazwę 
od nazwiska dr. Karla Steffana, bielskiego burmi-
strza i prezesa Towarzystwa Beskidzkiego) stację 
pogodową.

Skrzyczne - 1257 m n.p.m. – najwyższy szczyt w grupie górskiej Beskidu Śląskiego, należący 
do Korony Gór Polski. Na szczycie znajduje się schronisko PTTK Skrzyczne, basen dla dzieci, 
ścianka wspinaczkowa, strzelnica (łuk, wiatrówka) i boisko. Można tam wjechać dwuodcinkową 

koleją krzesełkową „Skrzyczne” ze Szczyrku. Na zboczach góry znajdują się trasy narciarskie o różnym 
stopniu trudności należące do Ośrodka Narciarskiego COS (m.in. trasa FIS) i łącznej długości 14 km. 
Przez Skrzyczne przechodzi też wiele szlaków turystycznych (np. na Baranią Górę) – pieszych i rowero-
wych (również wyczynowych downhill, na których odbywały się między innymi zawody Pucharu Polski). 
Ponadto szczyt Skrzycznego ze strony wschodniej (od Jeziora Żywieckiego) jest znakomitym startowi-
skiem dla miłośników paralotni. Na szczycie Skrzycznego od końca lat 90. XX w. wznosi się charaktery-
styczny 87-metrowy maszt nadajnika RTV.

Klimczok - 1117 m n.p.m. – szczyt górski 
dawniej zwany też Klimczak, który leży w pół-
nocno-wschodniej części Pasma Baraniej Góry 
w Beskidzie Śląskim. Przebiega przezeń granica 
administracyjna Bielska-Białej i stąd szczyt Klim-
czoka jest najwyższym punktem tego miasta. 
Przez szczyt biegnie też historyczna granica po-
między Śląskiem i Małopolską. W siodle pomiędzy 
Klimczokiem i Magurą znajduje się skrzyżowanie 
szlaków pieszych do Szczyrku, Bystrej, Brennej na 
Przełęcz Salmopolską, Przełęcz Karkoszczonkę, 
Szyndzielnię i Błatnią.

Jeszcze na początku XIX w. góra nazywana była 
Goryczną Skałką lub po prostu Skałką. Na zachod-
nich zboczach góry, tuż pod szczytem, ciągnie się 
system rowów grzbietowych i rozpadlin skalnych 
(stąd pierwotna nazwa), w których znajduje się kil-
ka niewielkich jaskiń. Największa z nich, długości 
26 m, miała być według lokalnych podań kryjówką 
słynnego zbójnika żywiecko-śląskiego pogranicza 
– Klimczoka. Do nazwy szczytu nawiązuje schro-
nisko PTTK Klimczok, znajdujące się w odległości 
700 m na wschód od szczytu. Na polanie, pokry-
wającej wschodnie ramię Klimczoka opadające ku 
Siodłu pod Klimczokiem, działa narciarski wyciąg 
talerzykowy o długości 430 m.

Skrzyczne
foto: Marcin Stanikowski, www.pl.wikipedia.org
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Szyndzielnia -  1030 m n.p.m. – szczyt w Be-
skidzie Śląskim, wznoszący się tuż na północ od 
Klimczoka, usytuowany pomiędzy dolinami Ol-
szówki, Wapienicy i Białki, w granicach administra-
cyjnych miasta Bielska-Białej. 

Mapy i przewodniki podają wysokość 1028 
m.n.p.m., a przyczyną tych nieścisłości jest punkt 
pomiarowy na wysokości 1028,3, który jednak leży 
nieco poniżej szczytu. 

Masyw Szyndzielni porośnięty jest lasami buko-
wymi z domieszką drzew iglastych – świerków 
i jodeł. Na stoku tzw. Małego Gronia znajduje się 
stanowisko modrzewi. Szyndzielnia usytuowana 
jest w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu 
Śląskiego.

Pod szczytem, na wysokości 1001 m n.p.m., 
znajduje się duże schronisko PTTK na Szyndzielni, 
wybudowane w 1897 przez organizację Beskide-
nverein. Jest to pierwsze schronisko w Beskidzie 
Śląskim i polskich Beskidach. Tuż poniżej schro-
niska znajduje się alpinarium o powierzchni około 
400 m². Założone zostało w 1905 z inicjatywy ów-
czesnego prezesa Beskidenvereinu (Towarzystwa 
Beskidzkiego), Wilhelma Schlesingera i bielskie-
go muzealnika i przyrodnika Edwarda Schnacka. 
Zgromadzono w nim rośliny charakterystyczne 
nie tylko dla Beskidów, ale i Alp Wschodnich. Po 
II wojnie światowej ogrodem opiekował się bielski 
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego, jednak z biegiem lat ogród znacznie 
podupadł. W 2011 dzięki wysiłkom władz Bielska-
-Białej i gminy Wilkowice, ogród został odnowio-
ny: usunięto samosiejki drzew, wypielono teren, 
przeprowadzono inwentaryzację roślin i dokonano 
nowych nasadzeń. Opiekę nad alpinarium objęło 
Nadleśnictwo Bielsko, które włączyło obiekt w tra-
sę przyrodniczej ścieżki dydaktycznej biegnącej 
przez Szyndzielnię.

Przy górnej stacji kolei linowej na Szyn-
dzielnię znajduje się 18-metrowa wie-
ża widokowa, którą oddano do użytku 
14 sierpnia 2015 r. Przy schronisku znajduje się 
węzeł szlaków pieszych, którymi dotrzeć można 
m.in. do: Wapienicy, Olszówki, Bystrej, Szczyrku, 
Brennej, Jaworza oraz na Klimczok, Błatnią, Kozią 
Górę. Od 1953 r. pod szczyt dociera kolej gondo-
lowa „Szyndzielnia”, gruntownie zmodernizowana 
w latach 1994–1995 i 2017 r.

Wieża widokowa / Rozhľadňa - Szyndzielnia

Widok z Szyndzielni / Pohľad zo Szyndzielnie
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Oravský hrad

WilkowiceSzyndzielnia

Skalite

Skrzyczne

Open Street Maps

Wilkowice
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Skrzyczne – 1257 m n. m. – najvyšší vrchol 
v horskej skupine Sliezskych Beskýd, patriaci do 
Koruny hôr Poľska. Na vrchole sa nachádza hor-
ská chata PTTK Skrzyczne, detský bazén, lezecká 
stena, strelnica (luk, vzduchovka) a ihrisko. Možno 
na neho vyjsť obojsmernou sedačkovou lanovkou 
„Skrzyczne” zo Szczyrku. Na svahoch hory sa na-
chádzajú zjazdovky s rôznym stupňom náročnosti, 
patriace k Lyžiarskemu stredisku COS (napr. zjaz-
dovka FIS), s celkovom dĺžkou 14 km. Skrzycznym 
tiež prechádza mnoho turistických trás (napr. na 
Baraniu Góru) – peších a cyklistických (tiež pre-
tekárske downhill, na ktorých sa konali okrem 
iného preteky Poľského pohára). Okrem toho je 
vrchol Skrzyczneho na východnej strane (sme-
rom od Żywieckej priehrady) skvelým štartovacím 
miestom pre milovníkov paraglidingu. Na vrchole 
Skrzyczneho sa od konca 90. rokov 20. stor. týči 
charakteristický 87-metrový stožiar televízneho 
a rozhlasového vysielača.

Klimczok – 1117 m n. m. – horský štít, pred-
tým nazývaný tiež Klimczak, ktorý leží v severo-
východnej časti pásma Baranej Góry v Sliezskych 
Beskydách. Prebieha ním správna hranica Biel-
ska-Białej, preto je vrchol Klimczoku najvyšším 
bodom tohto mesta. Vrcholom tiež prebieha his-
torická hranica medzi Sliezskom a Malopoľskom. 
V sedle medzi Klimczokom a Magurou sa nachá-
dza križovatka peších trás do Szczyrku, Bystrej, 
Brennej na Salmopoľské sedlo, sedlo Karkosz-
czonku, Szyndzielniu a Błatnú.

Ešte na začiatku 19. stor. sa hore vravelo Go-
ryczná skala alebo proste Skala. Na západnom 
svahu hory, tesne pod vrcholom, sa tiahne systém 
hrebeňových brázd a skalných rozsadlín (odtiaľ 
pochádza pôvodný názov), v ktorých sa nachá-
dza niekoľko malých jaskýň. Najväčšia z nich, dlhá 
26 m, mala byť podľa miestnych povestí skrýšou 
slávneho zbojníka żywiecko-sliezskeho pohraničia 
– Klimczoka. Na názov vrcholu odkazuje horská 
chata PTTK Klimczok, ktorá sa nachádza 700 m 
východne od jeho najvyššieho bodu. Na čistine po-
krývajúcej východné rameno Klimczoku padajúce 
k sedlu Pod Klimczokom je v prevádzke tanierový 
lyžiarsky vlek s dĺžkou 430 m.

Skrzyczne

Klimczok

18
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Magura – 1109 m n. m. – hora v Sliezskych 
Beskydách, 20 minút od vrcholu Klimczoku. Vrchol 
leží 

v hraniciach dvoch obcí – Wilkowíc a Szczyrku. 
Magura je pozdĺžna a sploštená kulminácia, väčši-
nou porastená lesom. Južné svahy Magury, správ-
ne patriace k Szczyrku, sú upravené a obývané, 
severné svahy naopak pokrýva ľudskou rukou ne-
udržiavaný les. Na východnom svahu Magury, nad 
priesmykom spájajúcim Maguru s Klimczokom, sa 
nachádza predtým spomínaná horská chata PTTK 
Klimczok.

Kozia Góra – 683 m n. m. – vrchol na území 
mesta Bielsko-Biała, rastie na ňom zmiešaný les 

s prevahou buku. Tento vrchol je cieľom výletov 
mnohých Bielanov, ako v zime, tak v lete. 

V septembri 2018 sprevádzkoval Beskydský rá-
dioklub SP9KAT na horskej chate Stefanka (ne-
súcej meno po dr. Karlovi Steffanovi, bielskom 
purkmajstrovi a predsedovi Beskydského spolku) 
meteostanicu nachádzajúcu sa pod vrcholom Ko-
zej Góry.

Szyndzielnia – 1030 m n. m. – hora v Sliez-
skych Beskydách týčiaca sa severne neďaleko od 
Klimczoku, umiestnená medzi údoliami Olszówky, 
Wapienice a Białky, v správnych hraniciach mesta 
Bielsko-Biała. Mapy a sprievodcovia udávajú výš-
ku 1028 m n. m., príčinou týchto nezrovnalostí je 
merací bod vo výške 1028,3, ktorý sa avšak na-
chádza mierne pod vrcholom. Masív Szyndzielniej 
porastajú bučiny s prímesou ihličnanov – smrekov 
a jedlí. Na svahu tzv. Małého Gronia sa nachádza 

stanovište smrekovcov. Szyndzielnia leží 
v hraniciach Chránenej krajinnej oblas-
ti Sliezske Beskydy. Pod vrcholom, vo 
výške 1001 m n. m., sa nachádza veľká horská 
chata PTTK na Szyndzielniej, vystavaná v roku 
1897 organizáciou Beskidenverein. Ide o prvú hor-
skú chatu v Sliezskych Beskydách a v poľských 
Beskydách vôbec. Tesne pod chatou sa nachá-
dza alpínum s rozlohou asi 400 m². Bolo založe-
né v roku 1905 z iniciatívy vtedajšieho predsedu 
Beskidenvereinu (Beskydského spolku) Wilhelma 
Schlesingera a bielského múzejníka a prírodoved-
ca Edwarda Schnacka. Boli v ňom zhromaždené 
rastliny charakteristické nielen pre Beskydy, ale aj 
pre Východné Alpy. Po 2. svetovej vojne sa o zá-
hradu starala bielska pobočka Poľského turistic-
ko-vlastivedného spolku (PTTK), avšak v priebe-
hu rokov značne upadla. V roku 2011 vďaka úsiliu 
úradov Bielska-Białej a obce Wilkowice sa záhra-
da dočkala obnovy: boli odstránené samovýsevy 
stromov, oblasť bola vypletá, prebehla inventarizá-
cia rastlín a prebehla nová výsadba. Starostlivosť 
o alpínum prevzalo Polesie Bielsko, ktoré objekt 
začlenilo do prírodnej trasy náučného chodníka 
prebiehajúceho Szyndzielniou. Pri hornej hranici 
lanovky na Szyndzielniu sa nachádza 18-metrová 
rozhľadňa, ktorá sa verejnosti otvorila 14. augusta 
2015. Pri horskej chate sa nachádza uzol peších 
trás, po ktorých možno doraziť napr. 

k: Wapienici, Olszówke, Bystrej, Szczyrku, Bren-
nej, Jaworzu a na Klimczok, Błatnú, Koziu Góru. 
Od roku 1953 vedie pod vrcholom kabínová lanov-
ka „Szyndzielnia”, generálne modernizovaná v ro-
koch 1994 – 1995 a 2017.

Szyndzielnia
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Bystra – FAŁATÓWKA będąca oddziałem 
Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, które 
mieści się w willi z ogrodem, w którym blisko dwa-
dzieścia lat żył i tworzył Julian Fałat. Artysta nabył 
ten dom w 1909 r. Obecnie w Fałatówce w Bystrej 
prezentowane są prace mistrza akwareli wykona-
ne w różnych technikach, eksponaty pochodzące 
z jego własnych zbiorów oraz  archiwalia. Bielscy 
muzealnicy nie zaprzestają wysiłków na rzecz dal-
szego rozwoju tej placówki.

Bystra – FAŁATÓWKA, pobočka Historic-
kého múzea v Bielsko-Białej, ktorá sídli vo vile so 
záhradou, kde takmer dvadsať rokov žil a tvoril Ju-
lian Fałat. Tento umelec dom zakúpil v roku 1909. 
V súčasnosti sú vo Fałatówke v Bystrej vystavené 
diela majstra akvarelu zhotovené rôznymi tech-
nikami, exponáty pochádzajúce z jeho vlastných 
zbierok a archiválie. Bielski múzejníci nepoľavujú 
v úsilí o ďalší rozvoj tejto inštitúcie.

„Fałatówka” foto: Ela Fabirkiewicz
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Szczyrk – Skalite je komplex troch 
skokanských mostíkov nachádzajúci sa 
na severnom svahu hory Skalite (864 m 
n. m.) v Szczyrku. V komplexe sa nachádzajú na-
sledujúce objekty:

Normálny skokanský mostík – normálny skokan-
ský mostík s konštrukčným bodom K95 a veľkos-
ťou HS104; Stredný mostík – stredný skokanský 
mostík s K70 a HS77; Malý mostík – malý skokan-
ský mostík s K40.

Szczyrk – Skalite to kompleks 
trzech skoczni narciarskich, zlokalizowa-
ny na północnym stoku góry Skalite (864 

m n.p.m.) w Szczyrku. W kompleksie znajdują się 
następujące obiekty:

Skocznia Normalna – normalna skocznia nar-
ciarska o punkcie konstrukcyjnym K95 i rozmia-
rze HS104; Skocznia Średnia – średnia skocznia 
narciarska o K70 i HS77; Skocznia Mała – mała 
skocznia narciarska o K40.

Skalite
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Námestovo je okresné mesto ležiace na bre-
hu Oravskej priehrady v severnej časti Slovenska, 
v Žilinskom kraji. Námestovo leží neďaleko štátnej 
hranice s Poľskom, v Oravskej kotline, obklopuje 
ho Oravská Magura a Podbeskydská vrchovina, 
s neďalekými Oravskými Beskydami a Roháčmi. 

V Námestovo uvidíme typickú slovenskú zástav-
bu: mestečko s nepríliš veľkými budovami a kos-
tolom. Ide o známe turistické stredisko Hornej 
Oravy, netradičná poloha na brehu Oravskej prie-
hrady umožňuje venovať sa tu širokému spektru 
športov. Na ostrove uprostred priehradnej nádrže 
sa nachádza historická perlička bývalej zatopenej 
dediny Slanica – kostol z 18. storočia. Prírodné 
prostredie, ktorým preteká rieka Biela Orava, tvorí 
územie chránenej krajinnej oblasti. Oravská prie-
hrada bola napustená v roku 1953, vody nádrže 
zaliali 5 dedín a dve tretiny Námestova. Z tohto 
regiónu pochádzajú významné osobnosti sloven-
ského národu, okrem iného tu pracovali Anton Ber-
nolák, Milo Urban, Ján Vojtaššák a Pavel Országh 
Hviezdoslav.

Čo stojí za to
vidieť a navštíviť:

Námestovo
Oravská priehrada – rozprestiera sa na ma-

lebnom pozadí hôr. Ide o najväčšiu vodnú plochu 
severného Slovenska. Môžeme tu jazdiť na šlia-
padlách, požičať si lodičku alebo kanoe.

Ďalšou zastávkou na ceste pozdĺž brehu jazera 
je prístav výletných lodí. Počas niekoľkých desia-
tok minút doplávame na ostrov (Slanický ostrov 
umenia), ktorý nadchne ako dospelých, tak deti. 
Nachádza sa tu barokový kostol, ktorý bol preme-
nený na múzeum, starý cintorín, bývalá hrobka, 
v ktorej si prezrieme expozíciu o histórii zatope-
ných obcí a o stavbe Oravskej priehrady. Pri pre-
hliadke okolia Oravskej priehrady rozhodne ne-
môžeme vynechať jej hrádzu. Pred našimi očami 
sa otvorí nádherný výhľad na okolie a vo vode zá-
stupy rýb.

Orava

Orava



23

Rieka Orava – vyteká z jazera a zaistí zvýše-
nú hladinu adrenalínu; vďaka tomu, že má horský 
charakter, si na nej možno vyskúšať kanoistiku na 
divokej vode. Milovníci vodných lyží, windsurfingu 
a jachtingu sa tu tiež nebudú nudiť.

Thermal park Oravice – zaistí relaxáciu 
v úžasných bazénoch s teplou vodou vytekajúcou 
priamo spod horských vrcholov. Objekt je v pre-
vádzke po celý rok a zábavu zaručujú vírivky, vod-
ný hríb, bazény s príjemne perliacou termálnou 
vodou. Neďaleko sa nachádza lyžiarske stredisko 
Meander Skipark Oravice (v zime si možno zakú-
piť spojené permanentky).

Zuberec – obec nachádzajúca sa na Orave, vo 
vzdialenosti 30 km od bývalého hraničného pre-
chodu Chochołów-Suchá Hora, ktorá leží v Zuber-
skej kotline, medzi Západnými Tatrami a Skorušin-
skými vrchmi. Ide o dôležité centrum turistického 
ruchu a lyžovania, zvlášť časť Zverovka, ktorá leží 
v ústí Roháčskej doliny a Látanej doliny, na čistine 
obklopenej zo všetkých strán tatranským lesom. 
Asi 3 km východne od Zuberca sa na Brestovej 
nachádza Múzeum oravskej dediny, ktoré rozhod-
ne stojí za návštevu.

Podbiel – ide o typickú dedinu ležiacu na sever-
nom Slovensku pri sútoku rieky Orava a Studeného 
potoka, vraví sa jej tiež „drevená dedina“, pretože tu 
stoja okúzľujúce staré, drevené chalupy... Ide o jed-
nu z najlepšie dochovaných obcí, v ktorej sa za-
chovali tradičné obytné domy, hospodárske budovy 
typické pre strednú Oravu, a to všetko z dreva.

Oravský hrad – atrakciou okolia je tiež najcen-
nejšia pamiatka Oravy. Týči sa nad domami a stro-
mami, leží na skale a činí obrí dojem. V malých 
skupinách, pod dohľadom sprievodcu, sa môžeme 
zoznámiť s históriou hradu, prezrieť si rytierske 
sály a citadelu. Počas prehliadky musíme byť pri-
pravení na zdolanie stoviek schodov.

MŠK Námestovo – za zmienku aj stojí, že 
sme počas našich výjazdov navštívili tiež partner-
ský klub. Boli sme veľmi milo privítaní, ukázali nám 
nielen samotné sídlo a klubové zázemie, ale tiež 
nás pohostili. Vďaka spolupráci sme mali príleži-
tosť zoznámiť sa s prírodnými a kultúrnymi hod-
notami okolia, ktoré sme sa snažili popísať v texte 
vyššie.

Klin – dedina ležiaca v Oravskej kot-
line, cca 3,5 km severne od Námestova. 
Ide o príklad klasickej lesnej lánovej dedi-
ny – domy sú rozložené od juhovýchodu na seve-
rozápad v dĺžke cca 3 km pozdĺž malého potoka, 
vlievajúceho sa do Polhoranky tesne pred jej ústím 
do Oravskej priehrady. Práve tu sa nachádza naj-
vyšší pomník Krista Spasiteľa na Slovensku. Rio 
de Klin, pretože tak sa mu s odkazom na slávnu 
sochu Krista Spasiteľa v Rio de Janeiro vraví, sa 
nachádza priamo nad Oravskou priehradou. Toto 
miesto by vám rozhodne nemalo utiecť.

Zamek Orava
Oravský hrad

Podbiel
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Námestovo to miasto powiatowe położone 
nad brzegiem Zalewu Orawskiego w północnej 
części  Słowacji, w Kraju Żylińskim. Námestovo 
leży w pobliżu granicy państwowej z Polską, w Ko-
tlinie Orawskiej, Otoczone przez Magurę Oraw-
ską i Górę Podbeskidzką z pobliskimi Beskidami 
Orawskimi i Rohaczami. W Námestovie zobaczy-
my typową słowacką zabudowę: miasteczko na 
z niewielkimi budynkami i kościołem. Jest to znany 
ośrodek turystyczny Górnej Orawy, a nietradycyj-
ne położenie nad brzegiem Zalewu Orawskiego 
pozwala na uprawianie szerokiej gamy sportów. 
Na wyspie pośrodku zapory znajduje się historycz-
na perełka dawnej zatopionej wsi Slanica - kościół 
z XVIII wieku. Środowisko przyrodnicze, przez któ-
re przepływa rzeka Biela Orawa, jest obszarem 
chronionego krajobrazu. Zapora Orawska zosta-
ła zalana w 1953 roku, wody zapory zalały 5 wsi 
i 2/3 Námestova. Z tego regionu pochodzą ważne 
osobistości narodu słowackiego, m.in pracowali tu 
także Anton Bernolák, Milo Urban, Ján Vojtaššák 
i Pavel Orszag  Hviezdoslav.

Jezioro Orawskie - rozciąga się malowniczo 
na tle gór. Jest to największy akwen wodny w pół-
nocnej Słowacji.   Tutaj również popływamy na ro-
werach wodnych, pożyczymy łódkę lub kajak.

Kolejnym przystankiem w podróży wzdłuż brze-
gu jeziora jest przystań statków wycieczkowych. 
W kilkadziesiąt minut dopłyniemy na wyspę (Sla-
nicka Wyspa Sztuki), która zachwyci zarówno 
dorosłych jak i dzieci. Znajduje się tu barokowy 
kościół, który został zamieniony w muzeum, sta-
ry cmentarz, były grobowiec w którym zobaczymy 
ekspozycję historii zatopionych gmin i budowy 
Orawskiej Zapory Wodnej. Zwiedzając okolice 
Jeziora Orawskiego koniecznie trzeba wejść na 
tamę.  Naszym oczom ukaże się przepiękny widok 
na okolicę, a w wodzie ławice ryb.

Rzeka Orawa – wypływająca z jeziora zapew-
ni podwyższony poziom adrenaliny, dzięki temu, 
że ma charakter górski, można na niej spróbować 
kajakarstwa górskiego. Miłośnicy nart wodnych, 
windsurfingu i jachtingu również nie będą się nu-
dzić.

Park termalny w Orawicy - zapewni relaks 
we wspaniałych basenach z ciepłą wodą, wypły-
wającą wprost spod górskich szczytów. Obiekt 
jest czynny przez cały rok, a zabawę gwarantuje 
jacuzzi, grzyb wodny, baseny z przyjemnie musu-
jącą wodą termalną. W pobliżu znajduje się stacja 
narciarska Meander Skipark Orawice (zimą możli-
wość zakupu łączonych karnetów).

Námestovo

Námestovo

Warto zobaczyć 
i odwiedzić

Klin
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Zuberec - miejscowość znajdująca się na Ora-
wie, w odległości 30 km od dawnego przejścia gra-
nicznego Chochołów-Suchá Hora, która położona 
jest w Kotlinie Zuberskiej, pomiędzy Tatrami Za-
chodnimi i Skoruszyńskimi Wierchami. Jest waż-
nym centrum ruchu turystycznego i narciarskiego, 
szczególnie jej osiedle Zwierówka, znajdujące 
się u wylotu Doliny Rohackiej i Doliny Łatanej, na 
otoczonej ze wszystkich stron tatrzańskim lasem 
polanie. Około 3 km na wschód od Zuberca usy-
tuowane na Polanie Brestowej, znajduje się warte 
odwiedzenia Muzeum Wsi Orawskiej - Múzeum 
oravskej dediny.

Podbiel - jest typową wsią położoną w północ-
nej Słowacji  u zbiegu rzeki Orawa i  Zimnego Po-
toku, zwana jest też „drewnianą wsią”, gdyż urze-
kające są tu stare, drewniane chałupy... To jedna 
z najlepiej zachowanych miejscowości, w której 
ostały się tradycyjne domy mieszkalne, budynki 
gospodarcze typowe dla środkowej Orawy, a to 
wszystko z drewna.

Zamek Orawa – atrakcją okolicy jest także ten 
najcenniejszy zabytek ziemi orawskiej. Górujący 
nad domami i drzewami, umiejscowiony na skale, 
robi ogromne wrażenie. W małych grupach, pod 
okiem przewodnika można poznać historię zamku, 
obejrzeć salę rycerską i cytadelę. W trakcie zwie-
dzania trzeba przygotować się na pokonanie setek 
schodów.

Klin – wieś leżąca w Kotlinie Orawskiej, ok. 3,5 
km na północ od Námestova. Jest przykładem kla-
sycznej łańcuchowej zabudowy - domy rozłożone 
są z południowego wschodu na północny zachód 
na długości ok. 3 km wzdłuż niewielkiego potoku, 
uchodzącego do Półgórzanki tuż przed jej ujściem 
do Jeziora Orawskiego. To właśnie tam znajduje 
się najwyższy pomnik Chrystusa Zbawiciela na 
Słowacji. Rio de Klin, bo taka nazwa przyjęła się 
w nawiązaniu do słynnego pomnika Chrystusa 
Zbawiciela w Rio de Janeiro, leży właśnie nad Je-
ziorem Orawskim. Z pewnością warto odwiedzić to 
miejsce.

MŠK Námestovo – watro także zaznaczyć, że 
podczas naszych wyjazdów odwiedziliśmy także 
partnerski klub. Zostaliśmy bardzo mile przyjęci, 
pokazano nam nie tylko samą siedzibę i zaplecze 
klubowe, ale również ugoszczono. Dzięki współ-
pracy mieliśmy okazję poznać walory przyrodni-
czo-kulturowe okolicy, które staraliśmy się opisać 
w powyższym tekście.

Zuberec
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Fotopodsumowanie
wspólnej realizacji projektu
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Fotorekapitulácia
spoločnej realizácie projektu
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Mapa rowerowa / Cyklomapa - Open Street Maps
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