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Szykują się nowe atrakcje turystyczne w powiecie
kłodzkim

Miano „Najatrakcyjniejszego Powiatu w Polsce” zobowiązuje, zmotywowani sukcesem, działamy
dalej i nie spoczywamy na laurach. Stawiamy na promocję naszego powiatu ale także na dalszy
rozwój, w tym przypadku rozwój turystyczny.Kolejne ciekawe atrakcje szykują się dla mieszkańców i
turystów na polsko-czeskim pograniczu. Chcemy się podzielić dobrymi wieściami, wśród 12
nagrodzonych projektów przez Komitet Monitorujący program Interreg V-A, znalazł się również
projekt przygotowany przez powiat kłodzki, dotyczący budowy wieży widokowej na Kłodzkiej
Górze.

Czytaj więcej...
Wieża pełnić będzie ważną funkcję wieży obserwacyjnej, pozwalającej na monitorowanie przez
służbę leśną otaczających ją kompleksów leśnych pod względem bezpieczeństwa p. pożarowego.
Oprócz tego wieża umożliwi turystom zmierzającym pobliskim szlakiem żółtym i niebieskim,
podziwianie górskich krajobrazów z wyjątkowo malowniczym widokiem panoramy masywu Śnieżnika
oraz pasma Gór Orlickich i rozległego pasma Gór Bardzkich z ich przedłużeniem, aż do Gór Sowich. W
etapie przygotowawczym inwestycji, udział finansowy miał również powiat ząbkowicki oraz
Nadleśnictwo Bardo.
Wieżę zaprojektowano jako konstrukcję stalową zbudowaną z zastosowaniem profili rurowych.
Wysokość całkowita wieży to 34,50 m. Całość inwestycji szacowana jest na blisko 650 tys. zł. z
czego 85% stanowić będzie dofinansowanie z UE. wkład własny powiatu kłodzkiego to 15%
kosztów kwalifikowanych.
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Wieża powstanie w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, projekt pn. „Czesko –
polski szlak Grzbietowy – część wschodnia”.
Projekt przewiduje budowę 11 wież widokowych na polsko-czeskim pograniczu tzw. „szlaku
grzbietowym”:
Wieża
Wieża
Wieża
Wieża
Wieża
Wieża
Wieża

widokowa na Wielkiej Destnej
na Feistuv kopec
na Sibeniku
w gminie Vysoka Syrbska
na Orlicy, Duszniki Zdrój
na Czerńcu, Międzylesie
na Jagodnej, Bystrzyca Kł.
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Wieża na Kłodzkiej Górze, Góry Bardzkie
Punkt widokowy Guzowata, Radków
Odbudowa wieże widokowej na Włodzickiej Górze, gm. Nowa Ruda
Przebudowa wieży Słupiec na wieżę widokową, Nowa Ruda
Zdecydowana większość, bo aż 8 wież powstanie w miejscach dawnych nieistniejących budowli, tylko
3 wieże powstaną w całkiem nowych miejscach. W ramach tego programu również powstaną: 2
polsko-czeskie punkty informacji turystycznej, parking w Novy Hradek, zostanie stworzone
oznakowanie trasy grzbietowej, przewidziano odbudowę mostu w Neratovie, który stanowi łącznik
obu państw.
W projekcie występuje 18 partnerów działających po obu stronach granicy: Euroregion Pomezí Čech,
Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Powiat Kłodzki, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina
Duszniki-Zdrój, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Międzylesie, Gmina Nowa Ruda, Gmina Radków,
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK,
Obec Deštné v Orlických horách, Obec Olešnice v Orlických horách, OBEC VYSOKÁ SRBSKÁ,
Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Sdružení Neratov, z.s.
Trzymamy kciuki za wszystkich partnerów i realizację ciekawego projektu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska
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