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 Jazda konna poprawia wydolność fizyczną oraz powoduje, że człowiek który ciągle „jest w biegu” zatrzymuje się 

na chwilę by przyjrzeć  się tym cudownym stworzeniom.  Kiedy wraz z koniem stajesz się jednością, zapominasz 

o troskach życia codziennego. Podczas jazdy pracują wszystkie mięśnie, co skutkuje poprawą naszej figury oraz 

ujędrnieniem ciała.  Jazda konna wzmacnia mięśnie kręgosłupa, co przyczynia się do korygowania wady postawy. 

Dlatego też konie pomagają w leczeniu wad wrodzonych czy niepełno sprawnościach poprzez hipoterapię. 

Dzieci i młodzież korzystająca z hipoterapii w Akademii Kuraszków dotykając grzywy, sierści czy słuchając jego rżenia 

rozwijają wszystkie zmysły, które są potrzebne do codziennego funkcjonowania. Poprawia się ruchliwość bioder, 

zwiększa się zakres ruchu nóg i rąk oraz mięśni szyjnych. 

 Dla początkującego jeźdźca, zarówno tego młodszego jak i starszego, przygotowaliśmy ofertę, która pokazuje jak 

powinniśmy się obchodzić z koniem czerpiąc radość i satysfakcję z kontaktu z nim. Dla najmłodszych proponujemy 

naukę pielęgnacji przy naszych najsłodszych kucykach szetlandzkich. Z uwagi na to, że są to koniki jednej 

z najmniejszych ras na świecie, czyszczenie, zaplatania grzywy i ogona budzi same pozytywne uczucia oraz pogłębia 

pewność siebie. Poza tym doskonale  sprawdza się krótka jazda zwana „oprowadzanką” czy spacerek do lasu – 

oczywiście konno.

 Dla  starszych dzieci jak i początkujących dorosłych jest możliwość nauki jazdy na lonży. Pod czujnym okiem 

instruktora uczestnicy zajęć stawiają swoje pierwsze kroki w jeździectwie. Wykonywane ćwiczenia stabilizują ruch 

w siodle, uczą  kierowania wierzchowcem i anglezowania (podnoszenie się w rytm tempa konia) w kłusie. 

Dla zaawansowanych oferujemy jazdy w grupie, podczas których skupiamy się na doszkalaniu dosiadu, równych 

przejazdach przez drągi czy cavaletti w półsiadzie, wyjeżdżaniu poprawnych figur na hali, umiejętność  galopowania 

etc. Dodatkowo prowadzimy treningi skokowe szlifujące umiejętność poprawnego najazdu na przeszkodę, stabilizujące 

półsiad, ogólne obycie się z przeszkodami.

 Jazdy w teren są idealnym rozwiązaniem dla osób  

zaawansowanych, które opanowały już  podstawy  i przede 

wszystkim stabilnie siedzą w siodle. Świetny sposób na poznanie 

uroków okolicy. 

	 Urzekające	i	komfortowe	przejazdy	bryczką	gwarantują	

niezapomniane	 przeżycia	 oraz	 możliwość	 podziwiania	

najładniejszych	zakątków	i	okolicznych	wsi.	Idealnym	jak	również	

romantycznym	 pomysłem	 będzie	 podróż	 takim	 powozem	 do	

ślubu!	A	może	sesja	zdjęciowa	pary	młodej	na	jednym	z	naszych	

wierzchowców?	Piękna	pamiątka	na	całe	życie!

 Galopowanie po leśnych duktach, zwiedzanie 

okolicznych zaułków przyrody na bryczce, spacer konno 

słuchając pięknych odgłosów natury? Brzmi niczym opis 

z przygodowego filmu? U nas to możliwe! 

 Oderwij się od współczesnego świata i odzyskaj 

kontakt z naturą!  Akademia Końska  to wiele 

niesamowitych przeżyć oraz szansa na bliskie nawiązanie 

więzi ze zwierzęciem!



ROWEROWA
AKADEMIA 

Szlak Sosnowy- czerwony prowadzi do miejscowości Uraz, przez 

Jary, Rościsławice, Niziny oraz Lubnów. Ma ok 23 km. długości, 

a największą atrakcją będzie port oraz ruiny zamku w Urazie.

Szlak	Wilków	 -	brązowy.	 Jako	 jedyny	szlak	wiedzie	na	wschodnie	

ziemie	 Gminy	 Oborniki	 S� ląskie.	 Mierzy	 ok	 20	 km	 i	 wiedzie	 przez	

Wilczyn,	 Płaski	 Szczyt	 oraz	 Lisią	 Górę.	 Trasa	 jest	 skomponowana	

w	taki	sposób,	aby	osoby	wymagające	poczuły	wzniesienia	Wzgórz	

Trzebnickich	i	zobaczyły	czym	jest	prawdziwy	wysiłek	�izyczny.

 Kraina Wzgórz Trzebnickich to cudowny obszar 

pełen historycznych miejsc, pięknych widoków, leśnych 

duktów i malowniczych wiosek. Nie sposób zobaczyć to 

wszystko w dzień, dwa, ba.. nawet w tydzień. Ale jeśli 

chcesz zwiedzić Kocie Góry i odkryć większość miejsc w 

krótkim czasie najlepszym sposobem aby tego dokonać 

będzie wycieczka rowerowa!

 Wokół Akademii Kuraszków biegnie wiele 

szlaków. Jest to obszar bardzo rozwinięty pod względem 

turystyki rowerowej. Nazywany Krainą Przyjazną 

Rowerzystom, obfituje w wiele atrakcji przystosowanych 

do ich obsługi. Takim miejscem jest też Akademia 

Kuraszków, gdzie przenocujesz rower, dokonasz drobnych 

n a p r a w ,  r a n o  m o ż e s z  z a o p a t r z y ć  s i ę  w 

wysokoenergetyczny prowiant na dalszą drogę.  

Dysponujemy własnymi rowerami, które można 

wypożyczyć do jazdy we własnym zakresie lub wziąć 

u d z i a ł  w  A k a d e m i i  R o w e r o w e j 

z naszym trenerem, który jako przewodnik pokaże 

najciekawsze miejsca i wybierze najbardziej optymalną 

trasę przejazdu.

Szlak Dębowy - żółty ma ok 37 km długości. Przebiega przez miejscowości: Oborniki Śląskie, Jary, Wielka Lipa, 

Osola, Osolin, Bagno i Rościsławice. Turystów na trasie żółtego szlaku rowerowego czeka wiele atrakcji, miedzy 

innymi pałac w Wielkiej Lipie, Bagnie, staw leśny w Osolinie czy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 

przełomu XV/XVI wieku.

Szlak Jodłowy - niebieski ma ok 35 km długości. Szlak wiedzie od Kuraszkowa,  przez Oborniki Śląskie, Jary, 

Rościsławice, Jodłowice aż do miejscowości Radecz. Atrakcją, której nie można ominąć jest Rezerwat Przyrody 

J o d ł o w i c e  z  o l b r z y m i m  g ł a z e m  n a r z u t o w y m 

i krzyżem pokutnym.

S z l a k  W r z o s o w y  -  z i e l o n y  t o  n a j k r ó t s z a  z  p ę t l i  m i e r z ą c a  o k 

12 km., która wiedzie do miejscowości Jary i Ciecholowice.



KONSPEKT ZAJĘĆ
WSTĘP DO NORDIC WALKING

Omówienie dyscypliny i rodzajów używanego sprzętu. 15-minutowa rozgrzewka

TRENING W GRUPACH Z TRENEREM

Spacer po okolicy – w zależności od możliwości grupy dobieramy odpowiedni szlak

KONKURSY

Ćwiczenia w parach i grupach. Istnieje możliwość zamówienia nagród, dyplomów 

lub pucharów za dodatkową opłatą

CZAS TRWANIA

Min. 1h

MIEJSCE

Okolice Kuraszkowa - Wzgórza Trzebnickie

LICZBA OSÓB W GRUPIE

4-15

CENA

Do 4 uczestników: 40zł /os., od 5-15 uczestników: 30zł /os.

DLA GOŚCI HOTELOWYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NIEODPŁATNEGO 

WYPOŻYCZENIA KIJKÓW

 Można powiedzieć, że nordic walking to brakujące ogniwo aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. To 

dyscyplina uniwersalna. W zależności od tego na co masz ochotę lub czego potrzebujesz, marsz z kijami możesz 

traktować jako urozmaicenie swoich codziennych spacerów, pomoc podczas długich pieszych wędrówek, trening 

sportowy lub trening fitness, stopniową poprawę wydolności, relaks, poprawę nastroju i pobudzanie wydzielania 

hormonów szczęścia czyli endorfin.

 Nasi instruktorzy - Dorota i Maciej zabiorą Cię w podróż pełną wrażeń, a kiedy endorfiny zaczną działać 

przestaniesz martwić się pracą, uśmiechniesz się do śpiewających ptaków, nie będziesz czuł zmęczenia, a po 

zakończonym treningu będziesz już myślał o następnym… w kuraszkowskim lesie.

 Nordic walking uruchamia około 90% układu mięśniowego, czyli aż 600 mięśni. Wpływa na poprawę 

funkcjonowania mięśni stabilizujących kręgosłup, tworzących tzw. naturalny gorset mięśniowy, wzmacnia serce, 

wspomaga pracę układu krążenia i układu limfatycznego.  Dotlenia i odżywia tkanki pozytywnie wpływając na 

gospodarkę tłuszczową.  Obniża poziom tzw. złego cholesterolu. 

 Pozwala jednocześnie ćwiczyć wytrzymałość, siłę i zakresy ruchomości w stawach czyli gibkość. Zwiększa 

odporność organizmu jak każdy wysiłek wytrzymałościowy. Jednym słowem nordic walking może uprawiać 

każdy. Ideą tego typu rekreacji jest zaangażowanie jak największych partii mięśni poprzez zamaszyste ruchy 

ramion, długi krok i prawidłowe zastosowanie kijów do odpychania. 

 Technika nordic walkingu  jest jedna, jej 

zastosowanie – nieograniczone. Dlatego na początku 

pokarzemy Ci czym są kije do nordicu i czemu ich używamy 

bez nart? Jak je trzymać aby robić to prawidłowo, jak długi ma 

być krok i dlaczego i jak oddychać podczas marszu.



 Wędkarstwo to hobby wymagające pewnych umiejętności, 

ale też cierpliwości i pokory. Wspólne łowienie ryb ojca z synem, 

pierwsze zarzucanie wędki, wspólne rozmowy i pogłębianie więzi 

na łonie natury w ciszy, spokoju i skupieniu. To jest prawdziwa 

f r a j d a 

i  k o r z y ś ć  d l a  u c z e s t n i k ó w  t e j  a k a d e m i i . 

 W Kuraszkowie jest kilka urokliwych stawów, w których 

można łowić ryby i oddać się temu hobby. Nasz trener opowie 

o sprzęcie wędkarskim, pokaże jak zarzucać zanętę i w jaki sposób 

uwolnić wyłowioną rybę.  Ale to nie wszystko!

 Razem zbudujemy własną wędkę! Użyjemy do tego 

wystruganego kija oraz żyłki, sprawdzimy czy działa. 

No i ta radość z pierwszej złowionej ryby! 

 Bezcenne przeżycie, zwłaszcza dla dzieci i rodziców, bo 

kiedy świat  pędzi , a  my wraz z  nim, coraz  trudniej 

o  w s p ó l n e  c h w i l e 

z ukochanymi. U nas jest czas na to, aby nieco zwolnić tempo i to 

nadrobić! 

 Precyzja, technika, odpowiednia siła – to kwintesencja 

tenisa. Ten sport dla dżentelmenów wydaje się być niełatwy, 

jednak nic bardziej mylnego. Nasi trenerzy w przyjazny sposób 

nauczą Cię podstaw tej gry. Gry, która nie tylko pozytywnie 

wpływa na nasze zdrowie, ale także uczy wzmacnia mentalnie, 

u c z y  p o k o r y 

i odpowiedzialności. 

 Tylko Ty decydujesz gdzie poślesz piłkę i jakie będą tego 

skutki. Koncentracja na tym ile siły trzeba włożyć, aby piłka wpadła 

w pole gry, pod jakim kątem trzymać rakietę i gdzie się ustawić aby 

odebrać piłkę uderzeniu przeciwnika – ta gra jest o wiele bardziej 

złożona, niż można przypuszczać. 

 Możliwość gry na naszym korcie mają wszyscy – 

p o c z ą t k u j ą c y 

i zaawansowani. Jeśli potrzebujesz to wypożyczymy Ci rakietę 

i piłeczki.



 Koszykówka to gra, która zacieśnia więzi, pozwala poznać 

lepiej zarówno partnera z zespołu jak i przeciwnika. Gra drużynowa 

wymusza współdziałanie, rozwija intuicję i wzmaga zdolność 

przewidywania. W połączeniu z wysiłkiem fizycznym jest to pomysł na 

wspólną zabawę, integrację i poprawę kondycji fizycznej. Jest to 

doskonały sposób na zgranie zespołu aby wspólnie osiągnąć cel.

 W naszej salce gimnastycznej rozegrasz mecz 1 na 1 lub 

w większych drużynach. Przy grupach liczących kilkanaście i więcej 

osób rywalizację uatrakcyjni mini turniej, który możemy zorganizować 

w ramach pobytu rodzinnego czy integracji po firmowym szkoleniu. 

Puchary i  dekoracje dla zwycięzców będą dodatkowym powodem do 

dumy i satysfakcji.  A po wszystkim relaks w saunie i odpoczynek na 

naszym tarasie będą doskonałym zwieńczeniem pięknego i aktywnego 

dnia!

 Zima? Dla nas zima to czas przygód i dobrej zabawy. Wspaniały, 

aktywny i, co najważniejsze, długo wyczekiwany, zwłaszcza przez 

dzieci!

 Zaledwie 17 km. od Kuraszkowa, pośród malowniczych Wzgórz 

Trzebnickich znajdziecie stok narciarski. W Machnicach powstał obiekt 

zimowy Snow & Ski Machnice ze stokiem o długości 300 metrów. 

Czeka tam na Was wyciąg talerzykowy, specjalna taśma oraz ośla łączka 

do nauki. To pierwsze takie miejsce w naszej okolicy. Warto je 

odwiedzić, gdyż już po kilkunastu minutach podróży można 

poszusować w świetnych warunkach na nartach, snowboardzie czy 

sankach.

 Czy wierzycie w takie cuda?! Wyciąg działa i nie ma kolejek! 

Akademia Nart jak marzenie. Można jeździć także po zmroku.  Na 

miejscu wypożyczalnia nart i desek. U nas śpicie - tam jeździcie ! 



 Kto z nas mężczyzn nie marzył aby być Robin Hoodem? 

Potrafić jednym celnym strzałem z łuku zmienić bieg wydarzeń i 

uratować od zatraty przyjaciela ? Łucznictwo to skupienie, 

koncentracja i cisza potrzebne do wypuszczenia strzały. U nas do 

tarczy oddalonej o kilkanaście lub kilkadziesiąt metrów. W naszej 

Akademii możesz także złożyć lub skleić swój własny łuk. Sam lub 

razem ze swoją córką lub synem. I poćwiczyć pod okiem naszego 

trenera, który podpowie co i jak należy zrobić aby strzał udał się 

najlepiej. 

 Łucznictwo Tradycyjne to odradzający się obecnie sport 

zyskujący sobie coraz więcej zwolenników. W odróżnieniu od 

łucznictwa olimpijskiego, w łucznictwie tradycyjnym nie używa się 

żadnych celowników, stabilizatorów oraz innego nowoczesnego 

sprzętu. Strzelamy z łuków wzorowanych na historycznych 

egzemplarzach.

 W Akademii  dysponujemy łukami tradycyjnymi 

wykonanymi ręcznie na nasze specjalne zamówienie. Posiadamy łuki, 

z których mogą korzystać również osoby leworęczne .Wszystkie  łuki 

są wykonane  przez renomowanego producenta z surowców 

naturalnych (drewno, skóra). Są to łuki rekreacyjne, uniwersalne, 

wybaczające błędy. Nadają się zarówno dla osób, które nigdy nie 

uprawiały tego sportu, ale też dla bardziej zaawansowanych 

strzelców. Zapewniamy naturalne tarcze wykonane ze słomy o 

metrowej średnicy, skórzane ochraniacze na przedramię i palce oraz 

komplet aluminiowych strzał z lotką z naturalnych piór. 

ŁUK „DIANA” -dla początkujących i średniozaawansowanych - 

potrafi wiele wybaczyć  łatwe opanowanie celności.

ŁUK „ARTEMIS”- jest bezpośrednim następca Diany dla 

początkujących i średniozaawansowanych jest jednak bardziej 

dynamiczny.

ŁUK INDIAŃSKI –idealnie nadaje się dla dzieci, młodzieży, kobiet. 

Pozwala na łatwe opanowanie celności.



 Golf to prawdziwa nauka zasad i uczciwości 

w sporcie. Zawsze grasz tylko dla siebie. Liczą się tylko 

Twoje uderzenia . To wielka lekcja pokory i etyki. W wielu 

krajach na świecie jest obowiązkowym przedmiotem w 

szkole. Wychowanie poprzez grę w golfa .... gdyby tak u nas!

 Niepotrzebnie do golfa przywarło określenie, że to 

drogi sport. To nieprawda ! Komplet Kijów do gry , których 

używa się kilka lat kosztuje kilkaset złotych. Prawo 

całodziennej gry i możliwości trenowania na polu golfowym 

przez cały dzień to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych.

 Dzięki współpracy  naszej Akademii z Polem 

Golfowym Gradi w Brzeźnie możecie spróbować tej gry 

dżentelmenów. Dżentelmenów ze względu na zasady a nie 

koszt co często jest mylone...

 Historia golfa najlepiej dowodzi dla kogo to gra. Owalny przedmiot do dołka prawie trzysta lat temu zaczynali 

wbijać swoimi pasterskimi kijami wyjadacze owiec w Szkocji, żołnierze armii francuskiej robili to kolbami karabinów. 

Golf był nawet zakazany! 

 Spróbujcie tej gry! Namawiamy serdecznie!

 Brzeźno leży zaledwie 15 minut drogi od Kuraszkowa. Właśnie tam znajduje się przepięknie położone pole 

golfowe Gradi Golf Club wraz z dziewiętnastowiecznym zespołem parkowo-pałacowym. Jak podają źródła 

historyczne, sam budynek osadzony jest na fundamentach pochodzących z XVI lub XVII wieku, których fragmenty 

można odnaleźć jeszcze w podziemiach. Golfiści mają do dyspozycji dwa pola golfowe: 18-sto dołkowe oraz 

treningowe 6-dołkowe, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania zaawansowanych, ale były też 

wyzwaniem dla początkujących graczy. Goście mogą korzystać także z driving range oraz licznych miejsc do ćwiczeń 

krótkiej gry. 

 The 19th Hole Golf Club

 Na pierwszym piętrze naszego hotelu został stworzony 

specjalny golfowy kącik - to idealne miejsce dla pasjonatów 

tego sportu. Znajdują się tutaj regały z wieloma książkami 

opisującymi historię i zasady gry w golfa oraz albumami ze 

zdjęciami i sylwetkami najwybitniejszych graczy. Na ścianach 

wiszą obrazy z golfem w roli głównej, stoi tu też wygodna sofa 

i fotele, na których można się wygodnie rozsiąść, odpocząć 

i popijając orzeźwiającą lemoniadę, rozstrzygnąć wszelkie 

wątpliwości, jakie miały miejsce podczas gry na polu.



 Pływanie kajakiem ma tę zaletę, że wymusza na nas skupienie i daje możliwość na wnikliwe obserwowanie 

najbliższego otoczenia. Kiedy płyniemy z kimś w parze, uczy współdziałania by płynąć jednostajnym rytmem we 

właściwym kierunku. To prawdziwa  lekcja partnerskiego wysiłku. 

 Na spływy kajakowe  zapraszamy rodziny z dziećmi - mamy kajaki trzyosobowe, a także uczestników 

konferencji i szkoleń w ramach treningów o współdziałaniu oraz indywidualnych gości, którzy odwiedzają nas wraz 

z przyjaciółmi . Spływ może potrwać od 2 do 6 godzin w zależności od chęci i zainteresowania. Na dłuższa wycieczkę 

wyposażymy was w kanapki i napoje. Zapewniamy, że zabawa jest wspaniała, a przygoda nie do zapomnienia!

 Rzeka Barycz to jedna z piękniejszych dróg wodnych na Dolnym Śląsku. Nie za wartka, chwilami wąska 

i wymagająca naprawdę koncentracji. Na drodze napotykamy na budowle hydrotechniczne z minionych wieków. Do 

najciekawszych należą m.in Jaz Bolko zwany Białą Tamą – jeden z dwóch w Polsce jazów wałowych czy tama 

Niezgodzka, częściej nazywana tamą Göringa. Ten Marszałek Rzeszy upodobał sobie tereny nad Baryczą na miejsce 

polowań.  Podobno specjalnie dla niego wybudowano bruk leśny prowadzący do bogatych w zwierzynę łowisk.

 Trasy spływów, które  Państwu proponujemy są zróżnicowane pod względem stopnia trudności jak i czasu 

trwania. Zapewniamy opiekę trenera, sprzęt, transport oraz prowiant niezbędny przy takiej ekspedycji. Zawsze 

chętnie podpowiemy jaką trasę wybrać. Poniżej zamieszczamy opis jednej z tras.

 J e d n o d n i o w y  s p ł y w  k a j a k o w y  t o  j e d n a 

z najciekawszych propozycji spędzenia aktywnie czasu. 

Znajdująca się nieopodal nas wspaniała DOLINA 

BARYCZY to prawdziwy raj dla miłośników spływów 

kajakowych. Ten rezerwat przyrody daje możliwość 

namacalnego wręcz obcowania z naturą. Fantastyczna 

fauna i flora i przede wszystkim ptactwo – żyje tutaj aż 277 

gatunków ptaków, w tym wiele bardzo rzadko spotykanych.  

Zobaczysz tu m.in. gęsi gęgawy, żurawie, czaple siwe, 

remizy, łabędzie krzykliwe czy orły bieliki.

Milicz-Sułów czas trwania ok. 3 godziny długość spływu 10 km

 Podziwiamy zabytki Milicza – kościół Łaski z XVIII w., ruiny 

XIV- wiecznego zamku książąt oleśnickich, pałac Maltzanów z pocz. 

XVIII w. Wodowanie może się odbywać za jazem w Sławoszowicach lub 

w centrum Milicza , w parku przy technikum leśnym . W obu 

przypadkach do wodowania służą pomosty. Opływamy park w Miliczu- 

jeden z pierwszych na Dolnym Śląsku parków w stylu angielskim. 

Kilkaset metrów dalej Ostoja koników polskich -  można wysiąść 

z kajaków i podziwiać te piękne, dzikie zwierzęta. Rzeka meandruje 

wśród łąk i lasów. Na lewym brzegu pomost -  znak, że dopłynęliśmy do 

grodziska Kaszowo - można odpocząć pod wiatą, rozpalić ognisko 

w przygotowanym przez nadleśnictwo Milicz miejscu. Rzeka płynie 

coraz wolniej – dopływamy do jazu Sułów. Miejscowość Sułów kusi 

zabytkami - barokowym pałacem- jednym z pierwszych na Dolnym 

Śląsku w tym stylu, kościołami z muru pruskiego: Matki Boskiej 

Częstochowskiej zbudowanym na planie ośmiokąta i Św. Apostołów 

Piotra i Pawła na planie krzyża łacińskiego, tzw. Domem polskim, 

w którym zatrzymał się w 1831 r. Juliusz Słowacki w czasie swej 

podróży do Wrocławia.



 Las jest doskonałym miejscem na odpoczynek, wyciszenie się, 

złapanie oddechu i relaks, dlatego wcale nie przypadkiem Akademia 

Kuraszków znajduje się w samym sercu kuraszkowskich lasów. Czy 

kiedykolwiek zastanawialiście się po której stronie rośnie mech na drzewie? 

Mała podpowiedź, mech rośnie po stronie północnej. A dlaczego tak się 

dzieje - dowiecie się na Akademii Lasu.

 Zapraszamy Was na wspaniałą wycieczkę, podczas  której dowiemy 

się co szumi w okolicy. Poznamy żyjące nieopodal zwierzęta oraz 

nauczymy się, które z nich są gatunkami chronionymi. Wyznaczymy 

kierunki świata bez użycia kompasu - posłużą nam do tego mrowiska, 

korony drzew, dziuple ptaków oraz słoneczniki, poznamy szlaki 

zwierzęcych wędrówek. Przy odrobinie szczęścia może uda nam się 

zobaczyć jedno z nich. Dowiemy się co zrobić, kiedy podczas spaceru 

spotkamy dzikie zwierzę, których szczególnie należy unikać oraz co zrobić, 

żeby kleszcze trzymały się od nas z daleka. Czy możemy swobodnie 

spacerować z psem po lesie? Czy możemy obserwować i fotografować dzikie 

zwierzęta? Chcecie dowiedzieć się, gdzie żyją dziki, a co jedzą sarny? 

Przyjedźcie do Kuraszkowa i przekonajcie się sami. Odpowiedź na te oraz 

inne pytania znajdziecie u nas!

 A gdyby tak spędzić czas z głową w chmurach? Nie ma nic 

piękniejszego niż podziwianie pięknych terenów z lotu ptaka. 

Malownicze, różnokolorowe, kraciaste wzory pól i łąk, zapierające dech 

w piersiach krajobrazy. Miejsce, w którym się znajdujemy, to wyjątkowo 

pięknie usytuowany obszar. Ukształtowane z polodowcowej moreny 

czołowej Wzgórza Trzebnickie tworzą wyjątkowo ciekawą formację 

wyrastającą na granicy niziny dolnośląskiej i wielkopolskiej. Po stronie 

północnej rozciąga się niesamowity widok na Park Krajobrazowy 

Doliny Baryczy, od południa wzgórza wypłaszczają się ukazując 

w pełnej krasie stolicę Dolnego Śląska – Wrocław, aby znów wznieść 

się już jako Sudety z Karkonoszami na czeskim pograniczu. Przy 

dobrej  pogodzie widok zapiera dech w piersiach i jest on dostępny dla 

wszystkich odważnych i rządnych przygód, za sprawą lotów samolotem, 

który możemy dla Ciebie zorganizować we współpracy z Obornickim 

Klubem Sportów Lotniczych – Golędzinów. 

 Doświadczeni piloci i ich maszyny stacjonują nieopodal, a 

wszystko zorganizowane jest w pełni profesjonalnie na oficjalnym 

lądowisku wpisanym do ewidencji pod numerem ULC – 224.



 Zmysły – czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym czym są 

i w jaki sposób ich używamy. Czy na pewno jest ich tylko pięć, czy może głód, 

pragnienie i równowaga mogą z nimi konkurować o tytuł najważniejszych? 

 Jeśli jesteście ciekawi, pomożemy Wam zgłębić ich tajniki, poprzez 

kuraszkowskie Ścieżki Zmysłów. Jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie 

zorganizowane przez sołtysa Kuraszkowa, które polega na tym, że boso 

chodzi się po różnych materiałach naturalnych: trawie, żwirze, szyszkach, 

kamieniach, piasku czy drewnie. Dzięki temu, że w stopach mamy receptory, 

które odpowiadają za wszystkie narządy w organizmie, mamy lepsze 

odczucia. 

 W Kuraszkowie znajdują się dwie ścieżki. Pierwsza z nich 

umiejscowiona jest obok boiska sportowego przy ul. Dębowej, a druga, 

najprawdopodobniej najdłuższa w kraju, mierząca 320 m długości, 

z wieloma przeszkodami powstała przy Schronisku Młodzieżowym tuż 

obok Akademii Kuraszków. Czas spędzony pośród natury, świeże powietrze 

i świergot ptaków sprawia, że jest to idealny pomysł na wiosenne i letnie dni.  

Zabawa  i radość płynąca z integracji z rodziną lub przyjaciółmi jest 

wspaniałą odskocznią  w tym zabieganym świecie. 

 Poza lepszym poznaniem własnego ciała, można cieszyć się pięknem 

otaczającej przyrody i dobrą, jak za czasów dzieciństwa, beztroską zabawą!
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