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Galerie Celnice Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

Krkonoše a Soví hory jsou na sobě nezávislá pohoří Sudet, ale jejich obyvatelé se roz-
hodli poznat sebe navzájem a okolní přírodu a historii související s rozvojem cestov-
ního ruchu v postindustriálních oblastech. Proto se zrodila myšlenka „Krása Krkonoš 
a Sovích hor“. V rámci projektu přijali čeští partneři Malá Úpa a polské Centrum Kultury 
obce Nowa Ruda společné kroky, aby turistům a obyvatelům pohraničí poskytli dvě nové 
turistické atrakce: umělecké galerie prezentující tradičním způsobem (prostřednictvím 
fotografií) a moderní (prostřednictvím multimédií) krásu Krkonoš a Sovích hor. Kulturní 
centrum obce Nowa Ruda otevřelo galerii v Ludwikowicích Kłodzkie, zatímco Obec Malá 
Úpa v budově bývalé celní stráže vytvořila Galerii Celnici.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, státního rozpočtu, 
Kulturního centra obce Nowa Ruda a Obec Malá Úpa.

Karkonosze i Góry Sowie to niezależne od siebie pasma górskie Sudetów, ale ich mie-
szkańcy postanowili poznać lepiej siebie i otaczającą ich przyrodę oraz historię związaną 
z rozwojem turystyki na terenach poprzemysłowych.  Stąd zrodził się pomysł zrealizo-
wania projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich”. W ramach projektu partnerzy, 
czeska Gmina Malá Úpa oraz polskie Centrum Kultury Gmina Nowa Ruda podjęli wspól-
ne kroki w celu udostępnienia dla turystów i mieszkańców pogranicza dwóch nowych 
atrakcji turystycznych: galerii sztuki prezentujących w sposób tradycyjny (poprzez 
fotografie) oraz nowoczesny (poprzez multimedia) piękno Karkonoszy i Gór Sowich. 
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda stworzyło galerię w Ludwikowicach Kłodzkich, zaś 
Gmina Malá w dawnym budynku straży celnej utworzyła Galerię Celnice.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
budżetu państwa, przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz Gminę Malá Úpa.

Malá Úpa
Malá Úpa byla založena dřevaři z alpských zemí, z Tyrolska, Korutan a Štýrska v 16. 
století a je dnes jednou z mála tradičních krkonošských obcí, které se v Krkonoších 
zachovaly. Do Malé Úpy jezdí ti, kteří vyhledávají pohodově strávenou aktivní dovo-
lenou uprostřed nádherné přírody, kousek od nejvyššího bodu České republiky a 
Malé Úpy – Sněžky.

Malá Úpa została założona przez drwali z krajów alpejskich, z Tyrolu, Karyntii i Styrii 
w XVI wieku. Do dnia dzisiejszego to jedna z niewielu tradycyjnych karkonoskich 
miejscowości, które zachowały się w Karkonoszach. Do Malej Úpy przyjeżdżają oso-
by poszukujące miło spędzonego aktywnego wypoczynku pośród pięknej przyrody, 
w pobliżu najwyższego szczytu Czech i Malej Úpy  - Śnieżki.
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Soví hory / Góry Sowie

Soví hory jsou neobvykle malebná oblast Dolního Slezska, ležící v jihozápadním Pol-
sku. Její kouzla stále častěji oceňují turisté, kteří mají rádi ticho, klid a pěší turistiku 
na horských stezkách. Pro ty, kteří mají rádi aktivní odpočinek, jsou zde cyklistické, 
běžecká a lyžařské trasy - sjezdové tratě různé obtížnosti a běžecké trasy. Turistická 
a provozní infrastruktura každým rokem roste.

Góry Sowie są niezwykle malowniczym obszarem Dolnego Śląska, leżącym w 
południowo- zachodniej Polsce. Jego uroki coraz częściej doceniane są przez tury-
stów lubiących ciszę, spokój oraz wędrówki po górskich szlakach. Na tych, którzy 
lubią aktywny wypoczynek, czekają trasy rowerowe, biegowe i narciarskie – zróżni-
cowane w stopniu trudności trasy zjazdowe oraz trasy do narciarstwa biegowego.
Infrastruktura turystyczna i biegowa z roku na rok rozrasta się.

Ludwikowice Galerie

Galerie v Ludwikowicích Kłodzkých byla vytvořena díky realizaci projektu 
s názvem „Krásy Krkonoš a Sovích hor“. / Galeria w Ludwikowicach 

Kłodzkich powstała dzięki realizacji projektu pn. „Piękno 
Karkonoszy i Gór Sowich”.

Galeria w Ludwikowicach Kłodzkich 
mieści się w zabytkowym budynku 
byłego kościoła ewangelickiego. Łatwo 
ją znaleźć, ponieważ zlokalizowana jest 
w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie 
przy głównej drodze na trasie Wałbrzych 
- Kłodzko. W jej urzekającym wnętrzu 
można podziwiać piękno Karkonoszy i 
Gór Sowich w  sposób tradycyjny, czyli 
poprzez liczne  fotografie, których jest 
tu ok. 160 oraz nowoczesny - dzięki 
prezentowanemu w Galerii  filmowi. 
Każdy znajdzie coś dla siebie, a wielbi-
ciele górskich wycieczek, biegów, jazdy 
rowerowej, czy sportów zimowych - 
narciarstwa zjazdowego i biegowego, 
mogą zaplanować tu swoje wyprawy. 
Natomiast mieszkańcy pogranicza mogą 
podziwiać piękno otaczającej ich przyro-
dy, której często się nie docenia widząc 
ją na co dzień. 

Galerie v Ludwikowicích Kłodzkých 
sídlí v historické budově bývalého pro-
testantského kostela. Je ji snadné najít, 
protože se nachází v obci Ludwikowice 
Kłodzkie u hlavní silnici na trase Wał-
brzych - Kłodzko. V jejím okouzlujícím 
interiéru můžete obdivovat krásu Krko-
noš a Sovích hor tradičním způsobem, tj. 
prostřednictvím četných fotografií, jichž 
je zde asi 160, a moderním způsobem
- díky filmu prezentovanému v galerii. 
Každý si najde něco pro sebe a milovníci 
horských túr, běhu, cyklistiky nebo zim-
ních sportů - sjezdového a běžeckého 
lyžování, si zde mohou naplánovat své 
výlety. Kdežto občané příhraničí mají 
možnost obdivovat krásu okolní přírody, 
které si možná v každodenním životě tak 
nevšímají.
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Malá Úpa - Galerie Celnice

Mezinárodní festival outdoorových 
filmů / Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Górskich
6. – 7.  12. 2019

Vilém Heckel Fotofest 
- setkání horských 
fotografů / spotkanie 
górskich fotografów

Krásy Krkonoš a Sovích hor /
Piękno Karkonoszy i Gór Sowich
8. – 28. 12. 2019

Vítejte v druhé nejvýše položené  galerii v České republice, v nadmořské výšce 
1050 m n. m. /  Witamy w drugiej w kolejności najwyżej położonej galerii 

w Czechach, na wysokości 1050 m n.p.m.

Galerie je využívána jako kulturní a ko-
munitní multimediální centrum. Pořádají 
se zde výstavy fotografií, cestovatelské 
přednášky, přednášky o přírodě od KR-
NAPu, vzdělávací pořady, promítají se 
filmy naučné i zábavné.

Vystavovali už u nás například Bohdan 
Holomíček, Ctibor Košťál, Jan Šmíd, 
Karel Hník, Valerián Spusta, Markéta 
Navrátilová, Michal Červený a chystáme 
další skvělé výstavy. 

Své sídlo zde má i Tvořivá dílna Dany Au-
gustové www.nadechnise.eu/ a odbýva-
jí se zde další kulturně sociální počiny z 
Čech i Polska.

Galeria służy jako społeczne centrum 
multimedialne. Organizowane są tu wys-
tawy fotograficzne, prelekcje podróżnicze,
wykłady nt. karkonoskiej przyrody, pro-
gramy edukacyjne, wyświetlane są filmy 
popularno-naukowe oraz rozrywkowe.

Wystawy mieli u nas na przykład Boh-
dan Holomíček, Ctibor Košťál, Jan Šmíd, 
Karel Hník, Valerián Spusta, Markéta Na-
vrátilová, Michal Červený. Przygotowuje-
my także inne ciekawe wystawy.

Mieści się tu także Kreatywna Pracownia 
Dany Augustovej (www.nadechnise.eu). 
Odbywają się tu także inne polskie i cze-
skie wydarzenia kulturalno-społeczne.
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