Wiejskie Centrum Wypoczynku i Rekreacji
w Chałupkach
PL - WIEJSKIE CENTRUM WYPOCZYNKU I REKREACJI
Wiejskie Centrum Wypoczynku i Rekreacji znajduje się w Chałupkach przy ul. Fabrycznej.
Wielofunkcyjna wiata, postawiona z dofinansowaniem unijnym, jest miejscem imprez
kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz festynów organizowanych przez sołectwo. Teren
przy wiacie jest zagospodarowany. Znajduje się tu plac zabaw dla dzieci, mini park linowy,
boisko do plażowej piłki siatkowej. Z funduszy unijnych zostały zbudowane na terenie
centrum wypoczynku skatepark oraz siłownia na świeżym powietrzu.
Skatepark
Do dyspozycji na skateparku jest ban ramp + mini quarter, funbox do skoków, funbox do
skoków z grindboksami i poręczą, quarter pipe i mini rampa. Obiekt jest oświetlony
i monitorowany. Co roku jest tu organizowany międzynarodowy turniej w trzech
dyscyplinach: rolki, deskorolki oraz rowery, na którzy zjeżdżają amatorzy i profesjonaliści
z całej Polski oraz Czech. Ze skateparku korzystają przede wszystkim okoliczni mieszkańcy.
Park Zdrowia na Granicy
Czyli siłownia na świeżym powietrzu na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji
w Chałupkach zaprojektowany dla dorosłych. Znajduje się tu osiem specjalistycznych
elementów do ćwiczeń służących do rozciągania, ćwiczenia mięśni, relaksu. Z parku zdrowia,
przygotowanego z myślą o seniorach, cieszyć mogą się nie tylko starsi mieszkańcy gminy
Krzyżanowice, ale także młodzież, dzieci, turyści i przyjezdni, których w gminie nie brakuje ze
względu na bliskość granicy.

CZ - VENKOVNÍ CENTRUM PRO REKREACI A VOLNÝ ČAS
Venkovní centrum pro rekreaci a volný čas se nachází v Chalupkách na Fabrycznej ulici.
Multifunční wiata, postaven s financováním z prosředků evropské unie, je místem kulturních,
sportových a rekreačních akcí a festivalů pořádaných obcí. Nachází se tady dětské hřiště, mini
lanový park, hřiště pro plážový volejbal. Z prostředku evropské unie byly postaveny v areálu
centra skatepark a posilovna na čerstvém vzduchu.
Skatepark
V skateparku jsou k dispozici ban ramp + mini quarter, funbox ke skákání, funbox ke skákání
s grindboxami a zábradlím, quarter pipe a mini rampa. Objekt je osvětlen a monitorován.
Každý rok se tu organizuje mezinárodní turnaj ve třech disciplínách: kolečkové brusle,
skateboardy a kola, na který se schází amatéři i profesionály z celého Polska a České
republiky. Skatepark využívají zejména místní obyvatelé.
Park zdraví na hranicích
Čili posilovna na čerstvém vzduchu v areálu Venkovního centra pro rekreaci a volný čas
v Chałupkach navržena pro dospělé. Nachází se tady osum speciálních prvků pro cvičení
a protažení svalů a relax. Z parku zdraví, připraveného s ohledem na seniory, se můžou těšit
ne jenom starsi obyvatelé obce Krzyżanowice, ale také mládež, děti, turisté a návštěvníci,
kterích vzhledem k blízkosti hranice neschází.

