


• Zapraszamy do Punktu Informacji Turystycznej w 
Czechowicach-Dziedzicach, który powstał w ramach 
mikroprojektu „Zapraszamy w Beskidy. Stacjonarny punkt 
informacji i promocji turystycznej regionu” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A 
Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Punkt został 
wyposażony m.in. w stanowisko obsługi turystów, a także 
fotele, siedziska i stoły plenerowe z ławkami oraz stojaki na 
rowery, stojaki na ulotki i foldery, donice i rośliny ozdobne. 
Przy punkcie można zobaczyć liczne atrakcje turystyczne –
ruiny „zamku” Wilczków, aleję lipową, pomniki przyrody i 
zabytki – kościół Świętej Katarzyny i założenie pałacowo-
parkowe Pałac Kotulińskich z XVIII wieku. 

• Zapraszamy również do wizyty w Punkcie Informacji 
Turystycznej w mieście partnerskim projektu – Frýdlant nad 
Ostravicí.

• Zveme Vás do Turistického informačního centra obce 
Czechowice-Dziedzice, které vzniklo v rámci mikroprojektu 
„Zveme do Beskyd. Stacionární centrum turistických
informací a turistické propagace regionu”, 
spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu
regionálního rozvoje v rámci Programu INTERREG V-A Česká
republika – Polsko 2014–2020 a ze státního rozpočtu
prostřednictvím Euroregionu Beskydy. Turistické centrum je 
vybaveno mj. místem obsluhy turistů, křesly, židlemi a 
venkovními stoly s lavicemi, stojany na kola, stojany na letáky
a prospekty, květináči a dekorativními rostlinami. V centru si 
můžete prohlédnout různé turistické atrakce – ruiny „zámku“ 
Wilczków, lipovou alej, přírodní památky a historické stavby –
kostel svaté Kateřiny a Palác Kotulińských z 18. století s 
parkovým komplexem. 

• Zveme Vás také k návštěvě Turistického informačního centra v 
partnerském městě projektu – Frýdlant nad Ostravicí.





• Euroregion Beskidy cechuje niezwykłe bogactwo 
przyrodnicze i kulturowe. Obszar obejmuje tereny 
niezwykle bogate i różnorodne przyrodniczo, 
obfitujące w liczne zabytki architektoniczne, 
kulturowe i historyczne. Liczne, zwłaszcza górskie 
trasy turystyczne (rowerowe i piesze) 
zachęcają do wędrówek i spędzania wolnego czasu 
na łonie wspaniałej przyrody. Miłośnicy sportów 
zimowych mogą z kolei korzystać z licznych, 
narciarskich tras zjazdowych i biegowych. 
Niezwykłe walory przyrodnicze, turystyczne oraz 
krajoznawcze czynią ten rejon szczególnie wartym 
odwiedzenia. 

• Zapraszamy w Beskidy!

• Euroregion Beskydy se může pyšnit výjimečným
přírodním a kulturním bohatstvím. Oblast v sobě
skrývá lokality s neobyčejným přírodním
bohatstvím a vysokou biodiverzitou, a také s 
mnoha architektonickými, kulturními a historickými
památkami. Četné turistické trasy (pro cyklisty i pro 
pěší), z nichž většina vede horským terénem, lákají
k túrám a trávení volného času v nádherné přírodě. 
Milovníci zimních sportů mohou využít četné
sjezdovky a běžkařské tratě. Polská a česká část
Euroregionu Beskydy je díky výjimečné přírodě a 
neobyčejným turistickým a vlastivědným kvalitám
místem, které rozhodně stojí za to navštívit. 

• Zveme Vás do Beskyd! 





• Euroregion Beskidy to trójstronna polsko-czesko-słowacka współpraca 
zapoczątkowana w dniu 2000 roku w ramach wspierania idei 
współpracy i jedności europejskiej oraz w trosce o rozwój wzajemnych 
i przyjacielskich stosunków między Rzeczpospolitą Polską, Republiką 
Słowacką i Republiką Czeską. Jej celem jest podejmowanie wspólnych 
działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz 
zbliżenia jego mieszkańców i instytucji w obszarach przygranicznych. 
Euroregion Beskidy składa się z trzech stowarzyszeń mających swoje 
siedziby w Polsce, Czechach i na Słowacji, których celem powstania jest 
koordynowanie działań transgranicznej współpracy między 
sąsiadującymi regionami w ramach swojego obszaru. Cele statutowe 
obejmują szereg działań zmierzających do pogłębienia współpracy na 
terenach przygranicznych, obejmujących w szczególności: współpracę 
gospodarczą, turystykę, kulturę, edukację, ochronę środowiska i 
gospodarkę leśną, rolnictwo i gospodarkę żywnościową, planowanie 
przestrzenne i budownictwo, pracę i politykę socjalną, 
przeciwdziałanie katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz 
zwalczanie ich skutków, ochronę zdrowia i ratownictwo medyczne, 
komunikację i łączność, kulturę fizyczną i sport. 

• Więcej informacji – www.euroregion-beskidy.pl

• Euroregion Beskydy je třístranná, polsko-česko-slovenská spolupráce, 
navázaná v roce 2000 v rámci podpory idey spolupráce a evropské
integrity a s péčí o rozvoj vzájemných a přátelských vztahů mezi
Polskou republikou, Slovenskou republikou a Českou republikou. Jejím
cílem je realizace společných aktivit za účelem rovnoměrného a 
vyváženého rozvoje regionu a sblížení jeho obyvatel a institucí v 
příhraničních oblastech. Euroregion Beskydy se skládá ze tří sdružení, 
která mají svá sídla v Polsku, Česku a na Slovensku. Účelem jejich
založení je koordinace aktivit přeshraniční spolupráce mezi sousedními
regiony v rámci své oblasti. Statutární cíle Euroregionu Beskydy
zahrnují řadu aktivit směřujících k prohloubení spolupráce v 
příhraničních oblastech, zahrnujících zejména: ekonomickou
spolupráci, turistiku, kulturu, vzdělávání, ochranu životního prostředí a 
lesní hospodářství, zemědělství a potravinové hospodářství, 
stavebnictví a tvorbu územních plánů, zaměstnanost a sociální politiku, 
předcházení katastrofám, haváriím a živelným pohromám a likvidaci
jejich následků, ochranu zdraví a lékařskou záchrannou službu, 
komunikaci a spojení, fyzickou kulturu a sport. 

• Více informací – www.euroregion-beskidy.pl




