Parkowy charakter porośniętych lasami wzniesień zachęca
do wędrówek i obcowania z przyrodą. W ramach projektu
powstała niezwykle atrakcyjna infrastruktura turystyczna
prowadząca z centrum miasta do zabytkowej wieży widokowej na Górze Św. Anny. Dzięki budowie parkingu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
w dogodnej lokalizacji (ul. Nowa Osada) przy Miejskim
Ośrodku Kultury turysta ma możliwość pozostawienia w bezpiecznym miejscu swojego samochodu lub roweru i udania
się w kierunku zrewitalizowanego tzw. parku strzeleckiego
z nowopowstałą fontanną (ul. Strzelecka). W parku tym można wypocząć, podziwiać skamieniałości górnokarbońskich
paproci i nasycić oczy różnorodnością roślin. Szum płynącego przez park potoku uspokoi skołatane nerwy, a możliwość
poczytania dobrej literatury w altanie umili czas spędzony
w tym miejscu. Dalej na szczyt góry Św. Anny turystę poprowadzi szlak zielony. Aby wrócić na parking turysta ma
do wyboru dwie alternatywne trasy obfitujące w walory
przyrodnicze i przepiękne panoramy: drogę asfaltową lub
szlak żółty (dawny trakt pielgrzymkowy) z odnowionymi
kapliczkami dżumowymi wzniesionymi po pandemii dżumy
w 1680r. i innymi sakralnymi pamiątkami. Zapraszamy do
Nowej Rudy!

50°34‘00.200“ N
16°30‘06.810“ E
Kłodzko
Rychnov nad Kněžnou

Vydal: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis | V rámci projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ | Reg. č. projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/
16_025/0001254 | Foto: archiv Gmina Miejska Nowa Ruda, TV Kłodzka | Překlady: Karina
Kurková | Grafické zpracování: Pavlína Teichmanová | Vydáno v roce 2021

| VYCHÁZKOVÁ TRASA NA HORU SV. ANNY
Nowa Ruda

| TRAKT SPACEROWY NA SZCZYT GÓRY ŚW. ANNY

NOWA RUDA TO MIASTO POŁOŻONE W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI POWIATU KŁODZKIEGO. NA OKALAJĄCYCH JĄ WZGÓRZACH WŁODZICKICH ZNAJDUJĄ SIĘ WIEŻE WIDOKOWE,
Z KTÓRYCH ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ ZAPIERAJĄCE
DECH W PIERSIACH WIDOKI.

Nowa Ruda

PARKING, PARK STRZELECKI,
TRAKT SPACEROWY
Z KAPLICZKAMI DŻUMOWYMI
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NOWA RUDA JE MĚSTO LEŽÍCÍ V SEVEROZÁPADNÍ
ČÁSTI OKRESU KLADSKO (POL. KŁODZKO). NA OKOLNÍ PAHORKATINĚ WZGÓRZA WŁODZICKIE STOJÍ ROZHLEDNY, KTERÉ NABÍZEJÍ DECHBEROUCÍ VÝHLEDY.
Parkový charakter zalesněných kopců pobízí k výletům a pobytu v přírodě. V rámci projektu vznikla mimořádně atraktivní
infrastruktura cestovního ruchu, která vede z centra města
k historické rozhledně na Hoře sv. Anny. U Městského kulturního střediska (ul. Nowa Osada) bylo postaveno parkoviště přizpůsobené potřebám zdravotně postižených, kde lze
nechat auto nebo kolo a zamířit směrem k revitalizovanému,
tzv. střeleckému parku s nově vzniklou kašnou (ul. Strzelecka).
V parku si můžete odpočinout, obdivovat zkameněliny kapradin z doby svrchního karbonu a kochat se různorodou vegetací. Šum tekoucího potoka uklidní podrážděné nervy a možnost
četby dobré literatury v altánu určitě zpříjemní zde trávený
čas. Na vrchol Hory sv. Anny pak vede zeleně značená stezka. K parkovišti se můžete vrátit dvěma alternativními trasami
nabízejícími bohatství přírodních útvarů a krásná panoramata
– asfaltovou cestou nebo žlutou stezkou (historická poutní stezka) s rekonstruovanými morovými kapličkami postavenými
v době pandemie moru v roce 1680 a dalšími sakrálními památkami. Těšíme se na vás v Nowé Rudě!
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PARKOVIŠTĚ, STŘELECKÝ
PARK, VYCHÁZKOVÁ TRASA
S MOROVÝMI KAPLIČKAMI
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