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Wykaz działań do realizacji na lata 2010-2020 wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój
i Rozwoju Produktów Turystycznych

Nr dz.

Produkt turystyczny / Priorytet / Nazwa działania
1a. Kudowa – zdrój zdrowia. Kudowskie serce – program zdrowia i sprawności

1

Wyznaczenie kudowskich pętli zdrowia, szlaków spacerowych i ścieŜek zdrowia związanych z rehabilitacją
kuracjuszy, odtwarzanie dawnych i budowa nowych szlaków wydolnościowych i rehabilitacyjnych. Łączenie tras
zdrowotnych z trasami istniejącymi (np. ze ścieŜkami edukacyjnymi Parku Narodowego Gór Stołowych).Trasy te
mogłyby być zalecane przez lekarzy dla gości uzdrowiska.

2

Spotkania dające moŜliwość uzyskania konsultacji lekarskich prowadzone przy współpracy z ośrodkami
kardiologicznymi i firmami medycznymi, prezentacje i wykłady popularno-medyczne i promujące zdrowy tryb Ŝycia,
organizacja wiodącej imprezy popularnonaukowej dla kuracjuszy i mieszkańców oraz spotkań naukowych
podnoszących rangę miasta, jako kurortu kardiologicznego

3

Realizacja działań prozdrowotnych wśród mieszkańców miasta

4

Rozszerzenie oferty dla kuracjuszy zapewnienie rozrywki i atrakcji podczas pobytu

5

Wprowadzenie kart rabatowych - dla gości przebywających dłuŜej - na podstawowe usługi turystyczne i
paraturystyczne

1b. Kudowa – zdrój zdrowia. „Kudowa odmładza” - oferta dla klientów biznesowych i ludzi
aktywnych

6

Konferencje i spotkania biznesowe w uzdrowisku. Prace studialne nad powstaniem średniej klasy ośrodka
świadczącego usługi terapii kosmetycznych, zabiegów poprawiających urodę i sylwetkę. Sale, ośrodki
audiowizualne, oferta uzdrowiskowa i turystyki aktywnej. Programy rozrywkowe, kuchnia i kultura regionalna, kadra
animatorów.

7

Farma urody - ośrodki świadczące usługi, programy diet i zdrowego Ŝywienia, umoŜliwiające korzystanie z
gabinetów kosmetycznych i rehabilitacyjnych. Dodatkowo oferta obejmowałaby leczenie ziołami i metodami
naturalnymi (wody zdrojowe, zabiegi, leki naturalne itp.) i umoŜliwiać skorzystanie z usług zakładu fryzjerskiego,
wykwalifikowanych krawców itp., aby w krótkim czasie kobiety mogły zadbać o siebie, wypocząć.

8

Oferta dla turystów aktywnych, szczególnie biznesowych powinna zawierać usługi związane z terapią
psychologiczną, programami i warsztatami team buliding, treningami motywacyjnymi, asertywności, terapie i krótkie
programy terapeutyczne indywidualne i grupowe – przedsiębiorcy, menedŜerowie, personel przedsiębiorstw i
instytucji. Nawiązanie współpracy z wyspecjalizowanymi firmami.

9

UmoŜliwianie podejmowania szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej

2. Serdeczna Kudowa – miasto z sercem
10

Powitanie w Kudowie. Jednym z podstawowych zwyczajów powinno być powitanie i poŜegnanie w obiektach
hotelowych, gastronomicznych i podczas obsługi turystów.

11

Świętowanie. Zwyczaj wspólnego świętowania szczególnych dla Kudowy świąt, które będą okazją do świętowania,
wspólnych pikników i przebywania razem. Wprowadzenie zwyczaju Jarmarku Adwentowego i Spotkań
Wielkanocnych. Do tych spotkań powinni być zapraszani turyści i goście przebywający w Kudowie.

12

Spotkania z Kudową. Spotkanie z Kudową powinno być dla turysty osobistym spotkaniem z ludźmi, do których
przyjechał. Dlatego kaŜdy z obiektów, szczególnie tam, gdzie atmosfera jest prawie rodzinna, powinien
proponować wspólne spotkania, np. zwyczaj wspólnego popołudniowego picia herbaty, jednej wspólnej uroczystej
kolacji podczas pobytu.
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13

Kudowska serdeczność. Wysoki standard udzielenia informacji, obsługi w hotelach, lokalach gastronomicznych,
przez przewodników, podczas zabiegów medycznych, w kaŜdym miejscu w Kudowie.

14

Pocztówka kudowska. Wydawnictwa, pocztówki, foldery, które swoją stylistyką, tematami i wizerunkiem będą
nawiązywały do załoŜeń strategii.

15

Turystyczny paszport. Turyści przyjeŜdŜający do Kudowy na dłuŜszy pobyt, otrzymają specjalny Paszport. Jest to
doskonałe narzędzie do zwiększania identyfikacji turystów z danym miejscem. Paszport powinien upowaŜniać do
rabatów na usługi okołoturystyczne oraz zniŜek cen biletów wstępu do atrakcji turystycznych.

16

Kudowski gościniec - stworzenie pakietu, który będzie sprzedawany lub dawany wybranym. Podarunek
przekazywany przez wszystkie obiekty realizujące strategię dla gości, którzy przebywali na dłuŜszym pobycie w
Kudowie z takich rzeczy jak: precel, placek sudecki, woda Kudowianka, górka stołowa (zapakowany w symbolice
gór stołowych skład słodyczy), naklejka na samochód z „PL i Kudowa” lub „I love Kudowa”, kubek, miniinformator
turystyczny, kartka z podziękowaniem za pobyt i ponowne zaproszenie, wyrób rękodzielniczy, inne pamiątki.

17

Produkcja i sprzedaŜ prostych wyrobów regionalnych, które byłyby sprzedawane turystom jako pamiątki z pobytu w
Kudowie. Produkty typu: torby, serwety, pamiątki tkane (podkreślenie tkackich tradycji Kudowy), przedmioty
drewniane, skórzane, biŜuteria i zdobnictwo artystyczne, przedmioty podkreślające przeszłość historyczną regionu.

18

Organizacja i upowszechnianie corocznych konkursów na wystrój świąteczny budynków, witryn i balkonów w
Kudowie-Zdroju

19

Kontynuacja działań w zakresie realizacji alei dla osób zasłuŜonych dla miasta

20

Potrawy serdecznej kuchni. Stworzenie zestawu potraw kudowskich, które wiązałyby się z miastem (np. przez
nazwy) i były podawane przynajmniej w części lokali. Potrawy te mogłyby czerpać z kultury sudeckiej, jak równieŜ z
innych części kraju.

21

Kudowskie klimaty. Jednym z elementów tworzących klimat kulinarny Kudowy jest wystrój wnętrz i specyfika
poszczególnych obiektów gastronomicznych. Wiodące lokale powinny uatrakcyjnić wystrój róŜnicując wnętrza i
ofertę artystyczną lokali. Serwowanie potraw i ich wygląd powinien być charakterystyczny dla Kudowy. MoŜna
część potraw podawać na oryginalnie wyglądających talerzach np. w kształcie serc, na deskach w róŜnych
kształtach, na specjalnej zastawie itp.

22

Wprowadzenie do kalendarza imprez stałej imprezy kulinarnej np: Festiwal Kuchni Regionalnych, byłby spotkaniem
regionalnych mistrzów kulinarnych specjałów z Sudetów, Ziemi Kłodzkiej, a w przyszłości mógłby być wzbogacony
o kuchnie egzotyczne. Podczas festiwalu odbywałyby się zawody kucharzy, kuchnie regionalne serwowałyby
rozmaite dania, a całość mogą wzbogacić występy artystyczne charakterystyczne dla lokali gastronomicznych.

23

Realizacja w 2010 roku wydarzenia kulinarnego „Ogólnopolskie Prezentacje Kulinarne Regionów” oraz
wprowadzenie cyklicznego wydarzenia kulinarnego do kalendarza kudowskich imprez, które będzie promowało
potrawy regionalne i kuchnię regionalną, jako rozpoznawalny Produkt Turystyczny Miasta

24

Kudowskie słodkości - własne charakterystyczne wyroby cukiernicze i piekarskie, nawiązujące stylem i pomysłem
do szczególnego klimatu, jaki jest tworzony w Kudowie. Placek sudecki, Góry Stołowe – zestaw np. kruchych
ciastek, Ciastka w kształtach charakterystycznych dla Gór Stołowych. Bułka kudowska, podawana obowiązkowo
na śniadanie kaŜdemu turyście w hotelach, pieczona w miejscowych piekarniach. Bajgle i precle kudowskie
zwyczajowo sprzedawane na stoiskach ulicznych.

25

Kudowska herbatka. Zestaw herbat ziołowych, sprzedawanych i podawanych w lokalach, stworzony na bazie ziół
charakterystycznych dla okolicznych terenów górskich. Szczególne miejsce powinna zajmować mieszanka herbat
na dolegliwości sercowe, zawody sercowe (np. dla narzeczonych) i stresy. KaŜda z mieszanek powinna zostać
nazwana własną unikalną nazwą.

26

Woda zdrojowa „Kudowianka” lokalna woda mineralna / stołowa, która powinna być dostępna we wszystkich
obiektach handlowych i gastronomicznych.

27

Systematyczne uatrakcyjnianie oferty gastronomicznej miasta
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28

Cykliczna impreza kulinarna promująca lokalne wyroby cukiernicze organizowana np. w okresach świątecznych.

29

Wyłączenie ruchu kołowego na części ul. Zdrojowej. Zamknięcie ruchu kołowego na odcinku ul. Zdrojowej od Al.
Jana Pawła II do okolic sanatorium „Bristol” pozwoli na zwiększenie obszaru spacerowego, lokowania usług
turystycznych, a przede wszystkim spokojnego i bezpiecznego pobytu turystów. Rozszerzony deptak pieszy stanie
się miejscem spotkań, handlu i usług turystycznych.

30

Nowe centrum administracyjno turystyczne miasta. W dalszej perspektywie moŜna dąŜyć do utworzenia nowego
centrum administracyjnego i turystycznego w Kudowie (np. w okolicach gimnazjum za ul. Szkolną).

31

Kudowskie altany. Nawiązując do istniejących obiektów między innymi Altana Miłości i Ingi. Proponuje się budowę i
remont altan letnich – lekkich budowli, które stałyby się charakterystyczne dla Kudowy. Ogólnodostępne, zadbane i
zlokalizowane na punktach widokowych. Organizacja konkursów w celu promocji najładniejszych altan w formie
wystaw fotograficznych i w internecie

32

Punkty widokowe: wyznaczenie, budowa i utrzymanie punktów widokowych (budowa zadaszonych miejsc
obserwacyjnych, tablic informacyjnych opisujących panoramę widoczną z danego miejsca).

33

Kudowskie ławeczki. Ławki osób słynnych, które odwiedziły Kudowę, artyści, politycy itp.

34

Oddziaływanie na mieszkańców poprzez określenie warunków uzgadniania stylistyki sklepów i punktów
usługowych, witryny sklepów, szyldy, markizy, malowanie nazw na elewacjach (zmiana nazw współczesnych na
regionalne, zgodne z ideą strategii lub nawiązujące)

35

Elementy małej architektury - budowa jednolitego systemu elementów małej architektury, takich jak: stylizowane,
szyldy (jednolita koncepcja i ład architektoniczny), tablice informacyjne, latarnie, kioski, budki i stragany na drobny
handel i usługi. Oddziaływanie na mieszkańców, którzy będą dbali o zagospodarowanie ogródków, elewacji domów
i porządek.

36

Serdeczna komunikacja – transport i ciągi komunikacyjne. Budowaniu odpowiedniego klimatu na tym obszarze
powinny słuŜyć: wystrój strefy spacerowej, wystrój obiektów usługowych i gastronomicznych, imprezy i pokazy
uliczne. Transport ekologiczny: ryksze i bryczki po części ul. Zdrojowej. Specjalnie przeszkoleni przewodnicy na
Ŝyczenie oprócz zwykłej usługi przewozowej będą przewodnikami po wybranych atrakcjach Kudowy-Zdroju i
oferować programy dodatkowe (ryksza) wraz z interesującym prowadzeniem. Jednolite zewnętrzne oznaczenia lub
jednolity kolor (autobusy, minibusy, taksówki, cyklobusy itp.)

37

śycie nocne zlokalizowanie poza strefą "A" uzdrowiska - puby, dyskoteki oraz miejsca na organizację koncertów
młodzieŜowych i innych głośnych imprez. Poprawa bezpieczeństwa imprez nocnych.

38

Ekspozycja faktów historycznych z funkcjonowania przejść granicznych (ścieŜka dydaktyczna). Za kilka lat granica
będzie historią dla najmłodszych, a tylko na takiej ekspozycji będzie moŜna zobaczyć „od kuchni” jak wyglądała
kontrola i procedury związane z przekraczaniem granic, nawet te najbardziej drastyczne. Zwiedzanie
z przewodnikiem, historia wydarzeń, jakie miały miejsce na granicy, moŜliwość przejścia „granicy”. Organizacja
imprezy związanej z granicą, np. "dzień przejścia granicznego" (przedstawienie kontroli celnej, paszportowej, we
współpracy ze stroną czeską itd.) organizowany w rocznicę wejścia do strefy Schengen.

39

Stała ekspozycja związana ze Stanisławem Moniuszką i organizowanymi Festiwalami Moniuszkowskimi. Oprócz
kopii i replik dokumentów stała ekspozycja moŜe zawierać kolekcję dzieł mistrza w róŜnych aranŜacjach.

40

Muzeum lecznictwa uzdrowiskowego. Ekspozycja lub muzeum form i metod leczenia w Kudowie od
najdawniejszych aŜ po współczesne.

41

Festiwal Moniuszkowski. Wzrost znaczenia Festiwalu jako wiodącej imprezy artystycznej Kudowy, będącej
motorem innych imprez i promocji Kudowy.
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42

Zabawa w Parku Zdrojowym. Park Zdrojowy, szczególnie w okresie sezonu letniego, powinien być miejscem
tętniącym Ŝyciem. W Parku moŜna organizować np. koncerty orkiestr uzdrowiskowych lub innych zespołów
artystycznych. Bardzo waŜny jest taki dobór repertuaru i zakresu imprez artystycznych, który nie zaburzy klimatu
uzdrowiska. UmoŜliwienie występów artystów ulicznych (muzycy, plastycy itp.); prezentacje teatralne dla dzieci i
dorosłych.

43

Karnawał kudowski. Cykl imprez i pokazów w okresie karnawałowym, imprezy w poszczególnych lokalach,
wiodące bale w róŜnych stylach muzycznych i regionalnych.

44

Organizacja festynów dla dzieci z wykorzystaniem motywów bajkowych.

45

Przegląd Filmów Polskich i Czeskich. Na bazie rozwijającej się współpracy ze stroną czeską rozbudowanie
przeglądu filmowego o spotkania z aktorami, reŜyserami, ludźmi związanymi z kinem.

46

Wymiana kulturalna z miastami partnerskimi po stronie czeskiej, przybliŜająca Ŝycie artystyczne sąsiadów.
Wypracowanie cyklicznego, polsko - czeskiego festiwalu kulturalnego w Kudowie i po stronie czeskiej oraz jego
promocja.

47

Współpraca transgraniczna z miastami partnerskimi po stronie czeskiej w zakresie wspólnych projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

48

Plenery i wystawy artystyczne

49

Podjecie działań zmierzających do przeniesienia pomieszczeń dla osób korzystających z „Cyganerii” do nowej
siedziby

50

Konkurs i impreza – „Serce do turystyki”. Kudowski konkurs dla dzieci na wybór najciekawszego obiektu lub atrakcji
turystycznej Kudowy oraz na pomysł na nową atrakcję turystyczną, nowe moŜliwości spędzania czasu.

51

Koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej (nawiązanie do lat dwudziestych ubiegłego stulecia) w Parku Zdrojowym
trwające przez cały sezon, zaleŜnie od zainteresowania turystów

52

Euroregionalne Forum Kapitałowe „Glacensis Investment”. Spotkania samorządowców i firm ze specjalistami z
branŜy i przedstawicielami funduszy i banków.

53

Utworzenie kapituły kulinarnej (zespołu), która zajmie się opracowaniem zestawu potraw regionalnej kuchni w
Kudowie.

54

Ustalenie kalendarza świąt obchodzonych w Kudowie oraz wypracowanie sposobu ich obchodzenia.

3. Aktywna Kudowa

55

Wyznaczanie i budowa nowych tras rowerowych, równieŜ o charakterze transgranicznym - łączących się z
systemem czeskich tras rowerowych. Utrzymywanie istniejących tras rowerowych - odnawianie oznakowania,
budowa infrastruktury turystycznej na trasach rowerowych, tj. miejsc odpoczynku wyposaŜonych w ławy, tablice
informacyjne, itd. Wyznaczenie trasy rowerowej która umoŜliwiałaby przejazd przez całą gminę. Promocja tras
rowerowych oraz połączeń komunikacyjnych (cyklobusów).

56

Wyznaczanie i budowa nowych pieszych szlaków turystycznych, równieŜ o charakterze transgranicznym łączących się z systemem czeskich szlaków pieszych. Utrzymywanie istniejących szlaków pieszych - odnawianie
oznakowania, budowa infrastruktury turystycznej na szlakach, tj. miejsc odpoczynku wyposaŜonych w ławy, tablice
informacyjne, itd. Jeden z proponowanych szlaków mógłby prowadzić przez Górę Parkową, Urwisko Beaty oraz
Kościelny Las (po przejściu przez ul. 1-ego Maja). Cała ścieŜka liczy ok. 3,5 km, ale jeden z jej wariantów mógłby
teŜ uwzględniać spacer po Świńskim Grzbiecie (przedłuŜenie Urwiska Beaty w stronę północno-zachodnią). Inny
szlak o proponowanej nazwie "Szlak wschodów i zachodów słońca" mógłby prowadzić do miejsc widokowych.

57

Wyznaczenie tras narciarstwa biegowego, równieŜ o charakterze transgranicznym, oznakowanie tras i
wyposaŜenie w infrastrukturę turystyczną, tj. miejsca odpoczynku, tablice informacyjne.

58

Trasa kudowskich muzeów i zabytków – trasa spacerowa eksponująca zbiory muzealne oraz walory
architektoniczne regionu. Obejmowałaby zwiedzanie wszystkich muzeów oraz ciekawych architektonicznie
obiektów (np. stare obiekty w Czermnej, zabytkowe pensjonaty). Ponadto do oferty trasy będą sukcesywnie
włączane nowe muzea zaproponowane w rozwoju sieci muzeów.
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59

VI wieków chrześcijaństwa w Kudowie. Szlak po wszystkich kościołach gminy, cmentarzach oraz przydroŜnych
kapliczkach dziękczynnych. Planowane wytyczenie dwóch wersji, gdyŜ część obiektów sakralnych znajduje się
poza częścią zdrojową (w PstrąŜnej i na Brzozowiu) i wskazany podział na łatwiejszą i trudniejszą wersję, ze
względu na wytrzymałość zwiedzających.

60

Wyznaczanie tras kulturowych - równieŜ o charakterze transgranicznym - prowadzących po obiektach
zabytkowych, oznakowanie i promocja takich szlaków, budowa infrastruktury turystycznej na szlakach kulturowych,
tj.oznakowanie tras, tablice informacyjne opisujące zabytki, kulturowe ścieŜki dydaktyczne, itd.

61

Renowacja i promocja turystyczna obiektów małej architektury sakralnej.

62

Szlak T. G. Masaryka – szlak rowerowy.

63

Wprowadzenie nowych imprez o charakterze sportowym (np. "Kudowska olimpiada"), które moŜna uprawiać
wykorzystując istniejącą infrastrukturę, basen, stadion, boiska (Zespół Boisk Sportowych "Orlik 2012" im.
Mieczysława Łopatki) itp.

64

Kudowskie pętle – bieg na orientację duŜa impreza biegów na orientację we współpracy ze stroną czeską np.
Puchar Burmistrzów Miast Kudowa – Nachod.

65

Polsko-Czeska Dwudziestka

66

Bieg Homolan

67

Baza dla obozów sportowych. Utworzenie bazy sportowej umoŜliwiającej przygotowania i obozy sportowe.
MoŜliwość wykorzystania sal sportowych i stadionu.

68

Budowa Skyteparku, sezonowego, sztucznego lodowiska oraz placów zabaw i aktywności fizycznej dla dzieci i
młodzieŜy

69

Modernizacja stadionu oraz budowa nowych boisk sportowych

70

Budowa krytych placów zabaw i rozrywki

71

Klub podróŜnika. Stworzenie oferty tras wycieczek jednodniowych. Kreowanie Kudowy nie tylko jako miejsca
bardzo interesującego, ale równieŜ jako bazy wypadowej, z której moŜna łatwo dotrzeć do wielu ciekawych atrakcji
turystycznych po stronie polskiej i czeskiej z wykorzystaniem istniejącej i tworzonej komunikacji autobusowej
(cyklobusy).

72

Niezwykłe podróŜe - odpowiednie zorganizowanie i zaaranŜowanie przebiegu wycieczki, spotkań z ciekawymi
ludźmi, degustacji, odpowiednio przeszkolonych przewodników. Dlatego wartością dodaną powinno być
profesjonalne przygotowanie oferty ze specjalnymi elementami oferty.

73

Ośrodki konne posiadające w ofercie naukę jazdy i hipoterapię. Wyznaczanie tras turystyki konnej, równieŜ o
charakterze transgranicznym - łączących się z systemem czeskich tras konnych, oznakowanie, budowa
infrastruktury turystycznej na trasach konnych, tj. miejsc odpoczynku wyposaŜonych w ławy, tablice informacyjne

74

Tworzenie rodzinnych ośrodków sportów zimowych.

75

Powstanie ogólnodostępnych wypoŜyczalni rowerów oraz punktu serwisowego.

76

Uruchomienie w okresie zimowym ślizgawki (lodowiska) wraz z punktem wypoŜyczalni łyŜew oraz szkółką nauki
jazdy.

77

Opracowanie i wdroŜenie (wytyczenie, oznakowanie, opracowanie broszur) szlaku po najwaŜniejszych atrakcjach
miejskich Kudowy.

78

Wykreowanie nowych imprez sportowych.

79

Stworzenie w sezonie letnim szerszych moŜliwości jednodniowych wycieczek do mniej znanych miejsc na Ziemi
Kłodzkiej.

4. Zabawa w nieskończoność – wioska dziecięca

80

Wioska nieskończonej zabawy - wioska dziecięca (proponowania lokalizacja np. w Czermnej), mały park rozrywki,
uwzględniający potrzeby kaŜdej rodziny, grup zorganizowanych i gości indywidualnych. Produkt zakłada
zapewnienie róŜnorodnych atrakcji dla dzieci i rodziców, słuŜący zarówno integracji rodzin, jak teŜ moŜliwości
pozostawienia dzieci pod opieką w czasie, gdy rodzice spędzają czas na innych formach wypoczynku.
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81

Leśna szkoła Ŝycia. Zajęcia surwiwalowe z wykorzystaniem okolicznych lasów. W parku powinno zostać
wyznaczone miejsce dla zabaw dla najmłodszych dzieci, które mogłyby brać udział w zabawach i programach
edukacyjnych pod opieką wykwalifikowanych pedagogów i animatorów. Plac dziecięcych rekordów

82

Tajemnicze podróŜe. Oferta wycieczek zorganizowanych, ze specjalnie przygotowanymi opiekunami dla dzieci,
pieszych, rowerowych do atrakcji Kudowy (muzea, Park Narodowy) z odpowiednim programem, konkursami.

83

Letnie obozy terapeutyczne - obozy wakacyjne o profilu rehabilitacyjnym, gdzie oprócz wycieczek, imprez i zabawy
dzieci przechodziłyby turnusy rehabilitacyjne pod opieką wykwalifikowanych pracowników obiektów sanatoryjnych.

84

Wspólne spotkania dzieci i młodzieŜy z Polski i Czech. Podczas takich spotkań prowadzone byłyby m.in.. lekcje
dotyczące historii, ekologii, współzawodnictwo sportowe, itd..

85

Rodzina 2+. MoŜliwość wynajęcia wykwalifikowanej opiekunki do dzieci indywidualnie lub w przedszkolu
wakacyjnym. W ramach opieki powinny być oferowane programy rekreacyjne i edukacyjne,

86

Specjalne pokoje zabaw dla dzieci przy obiektach turystycznych, odpowiednio chronione i zabezpieczone,
nawiązujące do profilu danego obiektu,

87

Zadbanie o „kąciki zabaw” dla dzieci w takich miejscach, jak karczmy, restauracje, hotele (np. klocki drewniane,
zabawki ekologiczne, gry),

88

Wypracowanie dodatkowych kanałów informacyjnych dla szerszego dotarcia z informacją do nowych grup
turystów.

5. Podróże przez wieki
89

Promocja parafii w Czermnej jako miejsca pielgrzymkowego: Kaplica Czaszek, obraz Matki BoŜej Dobrej Rady i
Mądrości Serca jako cel pielgrzymkowy, proces beatyfikacji ks. Hirschfeldera, rozwijanie ośrodka turystyki religijnej.

90

Budowa obiektu, np. Arki Noego, który byłby charakterystyczny dla marki turystycznej Kudowy Zdroju.

91

Osada średniowieczna. Osada powstałaby w pobliŜu planowanej osady prehistorycznej. Miejsce to jest bardzo
atrakcyjne ze względu na przeszłość archeologiczną i historyczną terenu oraz dzięki walorom krajobrazowym i
przyrodniczym. W wybudowanej replice osady zostaną odtworzone realia Ŝycia ze średniowiecza. Przy współpracy
z ośrodkami naukowymi zrekonstruowana zostanie urbanistyczna część osady. Główne produkty: Zwiedzanie
wioski z przewodnikiem, „Gościnna osada” krótkie zorganizowane wizyty tematyczne, Karczma, „Medycyna ludowa
średniowiecza” „śycie w osadzie” – pobyt indywidualny w wiosce, Gotowanie strawy na palenisku

92

Utworzenia centrum rozrywki i kultury ludowej (odtwarzania ginących zawodów, imprez rozrywkowych oraz
pokazów i warsztatów sztuki ludowej). Pokazy i warsztaty artystyczne, przeznaczone głównie dla osób
zainteresowanych nauką róŜnych rzemiosł i rękodzieła tego okresu. Garncarstwo i ceramika (juŜ funkcjonuje).
Wyrób broni, zbroi i narzędzi z metalu – kuźnia i obróbka stali.

93

Wypiek chleba w ziemnym piecu chlebowym i przyrządzanie tradycyjnych potraw.

94

Rozbudowanie skansenu (wyposaŜenie go w nowe obiekty), wydzielenie jego części i przystosowanie części
chałup do przyjmowania gości. Rozbudowa "Szlaku Ginących Zawodów" lub innych obiektów prywatnych tego
typu.

95

Powstanie karczmy kudowskiej, gdzie moŜna byłoby zjeść potrawy z serdecznej kuchni i potrawy tradycyjne w
oryginalnie, ludowo przystrojonym wnętrzu. Początkowo karczma moŜe funkcjonować sezonowo (okres od maja do
października) lub tylko w weekendy oraz na specjalne zamówienia zorganizowanych grup turystów,

96

Pokazy rękodzielnictwa artystycznego, produkty na zamówienie – twórcy ludowi prezentujący proces
technologiczny swoich wyrobów

97

Rozbudowa infrastruktury paraturystycznej: sprzedaŜ elementów stroju (fartuszki, chusty, koszule), bryczki i
rikszarze – moŜliwość transportu do centrum Kudowy,

98

Funkcjonowanie sklepiku z pamiątkami – do kupienia: pocztówki, wyroby rękodzielnicze – wycinanki, chusty,
serwety,

99

Zespół muzyczny grający na Ŝywo w skansenie w weekendy, w sezonie,
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100

Oznakowanie szlaku turystycznego, prowadzącego do Skansenu

6. Kudowa miasto ekologiczne

101

Zlokalizowanie w pobliŜu lub na terenie Parku Zdrojowego miejsca o charakterze targu ludowego w którym
mogłyby być sprzedawane wyroby regionalne, np. ekologiczne a takŜe pamiątki, wyroby ludowe i Ŝywność
produkowana przez regionalne gospodarstwa ekologiczne. Całość powinna być zaaranŜowana w stylu ludowym,
mieć odpowiednie stoiska targowe i infrastrukturę umoŜliwiającą utrzymanie czystości.

102

WdraŜanie proekologicznego modelu Ŝycia (rozpowszechnianie toreb wielokrotnego uŜytku, wprowadzanie
opakowań biodegradowalnych)

103

Centrum Ekologii (działalność szkoleniowa) rozwojem działalności szkoleniowej, konferencyjnej, seminaryjnej i
będzie związana z planami uruchomienia kompleksu turystycznego, jaki planuje wybudować dyrekcja Parku
Narodowego oraz planami budowy centrum kongresowo-wystawienniczego w Kudowie.

104

Tworzenie szlaków edukacyjno-ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych obiektów
proekologicznych w Kudowie-Zdroju.

105

Wyznaczenie i uroczyste obchody Dni waŜnych dla ekologów

106

Systematyczna realizacja uzupełniających nasadzeń zieleni ze szczególnym uwzględnieniem zalesień
wiatrołomów.

107

Rekultywacja składowiska odpadów

108

Rozszerzanie działań w zakresie segregacji odpadów

109

Współpraca transgraniczna w zakresie ekologii

110

Rewaloryzacja Góry Parkowej

7. Konferencje i szkolenia w uzdrowisku
111

Promocja Kudowy jako ośrodka mającego szeroką ofertę dla całościowej obsługi konferencji, szkoleń i wystaw.

8. Wzrost liczby miejsc pracy
112

BieŜące informowanie społeczności lokalnej (przez Internet, bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami i prasę
lokalną) o moŜliwościach pozyskania środków pomocowych na rozwój przedsiębiorczości.

113

Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników przedsiębiorstw i kadry zarządzającej.

114

Rozbudowa monitoringu - poprawa bezpieczeństwa w mieście

115

Turystyczne zagospodarowanie Stawu Parkowego

116

BieŜąca analiza potrzeb miejscowego rynku pracy (ilościowe i profile kształcenia).

117

Dostosowanie kształcenia i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (porozumienia i procedury współpracy
pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, oświatą i potencjalnymi pracodawcami).

118

Powołanie kół zainteresowań w szkołach – przygotowanie zawodowe.

119

Szkolenia bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, kobiet i młodzieŜy,

120

Organizacja staŜy i dotowanych miejsc pracy dla bezrobotnej młodzieŜy i bezrobotnych osób dorosłych w
przedsiębiorstwach.
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121

Aktywna współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, uczestnictwo lub wizyty w targach
inwestycyjnych.

122

Promocja inwestycji w wybranych wydawnictwach i publikacjach w krajach UE.

123

Realizacja ułatwień i szybka obsługa nowych inwestorów.

9. Wzrost liczby turystów
124

Pozyskiwanie środków na szkolenia językowe oraz prowadzenie szkoleń językowych.

125

Certyfikacja obiektów noclegowych gastronomicznych i usług turystycznych – podnoszenie wartości marki „Kudowa
Zdrój”.

126

Tworzenie i formalizacja działania sieci kooperacyjnych – sieciowanie usług turystycznych, (budowa wspólnej
oferty programowej, wspólna dystrybucja).

127

Utworzenie kapituły, oceniającej i nagradzającej działania podejmowane przez mieszkańców miasta jako produkty
turystyczne, mające istotny wpływ na rozwój turystyki w mieście.

128

Budowa drogi dojazdowej do Zielonej Doliny

129

Aktywne wspieranie projektu „Pasma Drogi Śródsudeckiej” – współpraca z władzami sąsiednich gmin oraz ze
starostwem powiatowym.

130

Prowadzenie działań w celu utrzymania ruchu pociągów na odcinku Kudowa-Zdrój Kłodzko.

131

Pozyskanie środków na zakończenie rewaloryzacji Parku Zdrojowego.

132

Opracowanie programu imprez kulturalnych i rekreacyjnych w sezonie zimowym.

133

Organizacja amatorskich imprez sportowych w obiektach infrastruktury zimowej.

134

Publikacja przewodnika rowerowego, promującego polsko-czeskie walory turystyczne naszego regionu.

135

Promocja przez Internet – połączenie z portalami, wymiana linków i banerów, promocja oferty przedsiębiorstw i
atrakcji.

136

Organizacja wizyt studialnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych.

137

Utworzenie programu imprez turystycznych, gospodarczych, promocyjnych i kulturowych, promocja oferty.

138

Promocja wizerunku uzdrowiska

10. Poprawa infrastruktury
139

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku przebiegającym w gminie - polepszenie warunków komunikacyjnych
gminy – lobbing i kontrola realizacji projektu.

140

Włączenie dróg przebiegających w gminie do projektu „Pasma Drogi Śródsudeckiej”, plan przebiegu, pre feasibility
study.

141

Przebudowa Al. Jana Pawła II oraz ulic T. Kościuszki, Kombatantów i Słonecznej

142

Sukcesywna budowa chodników przy wybranych ciągach komunikacyjnych.

143

Uruchomienie sezonowej komunikacji miejskiej do PstrąŜnej i do Zieleńca

144

Kontynuacja programu zamiany kotłowni węglowych w Kudowie (system zachęt, informacja o kredytach
preferencyjnych).

145

Rozbudowa sieci gazowej w Kudowie.

146

Modernizacja centralnej kotłowni DZT S.A. zaopatrującej w ciepło lokale spółdzielni mieszkaniowej.
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147

Poprawa zaopatrzenia w wodę – przez włączenie do sieci wodociągowej wody ze studni głębinowych po jej
wcześniejszym uzdatnieniu.

148

Likwidacja napowietrznych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

149

Wypracowanie wspólnie z władzami miasta Nachod takich form współpracy, które zapewnią uzgadnianie
powstawania nowych inwestycji infrastrukturalnych.

150

Sukcesywne uzupełnianie Strategii o elementy programu rozwoju lokalnego.

151

Opracowanie i realizacja harmonogramu modernizacji i remontów dróg i chodników w okrasach 4-letnich

152

Remont, przebudowa drogi od Al. Jana Pawła II do skansenu i przejścia granicznego w Zdarkach

153

Rewaloryzacja osiedla przy ul. Fabrycznej

154

Rewaloryzacja osiedla przy ul. Łąkowej

155

Opracowanie i realizacja harmonogramu czyszczenia i regulacji potoków - zabezpieczenie przeciwpowodziowe w
okrasach 4-letnich.

156

Likwidacja barier architektonicznych
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