
MASYW ŚNIEŻNIKA
GÓRY BIALSKIE

GÓRY ZŁOTE

PRZEWODNIK ROWEROWY

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt 
„Dwa koła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś IV LEADER w ramach działania 413 „Wdrażanie  
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Instytucja Zarządzająca  

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

25 tras rowerowych
opisy      mapy      profile

Laureat Konkursu PTTK

„Gmina Przyjazna

Rowerzystom 2012”

ROWER
finl. FIETS
czes. KOLO
franc. VÉLO
lit. DVIRATIS
ang. BICYCLE
szwed. CYKEL
norw. SYKKEL
niem. FAHRRAD
węg. KERÉKPÁR
hiszp. BICICLETA
ros. ВЕЛОСИПЕД
włos. BICICLETTA

GÓRY 
ros. ГОРЫ
lit. VIRŠUS
czes. HORY
finl. TOPPI
norw. FJELL
szwed. BERG
węg. HEGYSÉG
niem. GEBIRGE
ang. MOUNTAINS
włos. MONTAGNE
franc. MONTAGNE
hiszp. MONTAÑAS

PRZYGODA
lit. NUOTYKIS
węg. KALAND
finl. SEIKKAILU
norw. EVENTYR
szwed. ÄVENTYR
franc. AVENTURE
ang. ADVENTURE
hiszp. AVENTURA
włos. AVVENTURA
niem. ABENTEUER
ros. ПРИКЛЮЧЕНИЕ
czes. DOBRODRUŽSTVÍ

RADOŚĆ
ang. JOY
finl. ILO
franc. JOIE
węg. ÖRÖM
włos. GIOIA
norw. GLEDE
czes. RADOST
szwed. GLÄDJE
niem. FREUDE
ros. РАДОСТЬ
hiszp. ALEGRÍA
lit. DŽIAUGSMAS

KĄCIK POLIGLOTY

Śnieżnik 1425 m, fot. Tomasz Gmerek



Koncepcja przebiegu i oznakowania krajowych szlaków rowerowych na ziemi kłodzkiej: 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, 2004 r.

Koncepcja przebiegu i oznakowania gminnych szlaków rowerowych 
w Gminie Stronie Śląskie: Warcisław Martynowski, Monika Słonecka, 2006 r. 

Koncepcja przebiegu, oznakowanie i utrzymanie tras typu downhill i freeride 
w Parku Rowerowym „Czarna Góra“ w Siennej: 
Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Czarna Góra“

Zdjęcia:
Bogdan Birówka, Monika Ciesłowska, Paweł Dywański, dr Joanna Furmankiewicz, 
Łukasz Głowacki, Tomasz Gmerek, Julian Jasicki, Lech Kawecki, Szymon Kostka, 
Paweł Kubisztal, Mieczysław Makarewicz, Marcin Orzechowski, Radosław Pasionek, 
Aleksander Pięta, Michał Rybczyński, Anna Sporek, Marek Stocki, Eligiusz Szełęg, 
Agata Tomaszewicz, Izabela Zamojska, Marzena Zawal, Piotr Woźniak

Zdjęcia na okładce:
Uczestnicy wycieczki z cyklu „Gmina aktywna z natury – poznaj swoją okolicę“
na gminnym szlaku rowerowym 5727 
(Masyw Śnieżnika: odcinek Kamienica – Droga nad Lejami), fot. Julian Jasicki 
Na czerwonym szlaku rowerowym „Pętla Gór Bialskich“, fot. Aleksander Pięta

Teksty: 
Monika Ciesłowska, Paweł Dywański

Projekt okładki: 
Diana Kruszelnicka

Projekt graficzny i skład: 
Joanna Olender, Diana Kruszelnicka

Opracowanie kartograficzne: 
Mariusz Maryniak

Realizacja:
Wydawnictwo Kartograficzne Compass, Kraków

Wydano na zlecenie:
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim

ISBN: 978-83-7605-435-3
Wydanie I
Stronie Śląskie, 2014 r.

Gmina Stronie Śląskie – 
Laureat Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

zaprasza do rozmów przedstawicieli firm 
i instytucji oraz osoby prywatne 
poszukujące górskich lokalizacji 

do prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie:

- turystyki, sportu i rekreacji, 
- rehabilitacji i opieki nad osobami starszymi i chorymi, 
- drobnego przemysłu, rzemiosła i rękodzieła,
- hodowli zwierząt,
- wytwarzania ekologicznej żywności.

W ofercie:

- działki inwestycyjne w Stroniu Śląskim,
- góra Krzyżnik (710 m n.p.m.) przeznaczona na usługi turystyki, sportu i rekreacji, 
- niezamieszkała wieś Rogóżka w paśmie Krowiarek (90 ha, w tym działki 
rolne i budowlane oraz lasy),
- działki budowlane niedaleko zalewu w Starej Morawie oraz w Siennej 
niedaleko Ośrodka Narciarskiego „Czarna Góra”,
- działki rolne.

Więcej informacji dla inwestorów:
URZĄD MIEJSKI W STRONIU ŚLĄSKIM

UL. KOŚCIUSZKI 55
57-550 STRONIE ŚLĄSKIE

TEL. 74 811 77 11
GMINA@STRONIE.PL, WWW.STRONIE.PL

ZAPRASZAMY!
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Życie jest jak jazda na rowerze.
Żeby utrzymać równowagę,

musisz się poruszać naprzód.

Albert Einstein



Zdjęcie

ŁAŃCUCHA ROWEROWEGO

na całą stronę

fot. M. Orzechowski
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Kobierzec włosienicznika pędzelkowatego na 
Białej Lądeckiej. fot. I. Zamojska
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Las jest domem zwierzątMajestatyczny Śnieżnik, dzikie Bialskie

czyli słów kilka o Gminie Stronie Śląskie
Gmina Stronie Śląskie należy do powiatu kłodzkiego w województwie dolnośląskim i położona jest 
na pograniczu polsko-czeskim, w Sudetach Wschodnich, na obszarze Masywu Śnieżnika oraz Gór 
Bialskich. Niewielką jej część zajmują także Góry Złote oraz Krowiarki. 
Masyw Śnieżnika (czes. Králický Sněžník) zamyka od południa Kotlinę Kłodzką i należy do najwyż-
szych pasm górskich w Sudetach. Jego centralną część stanowi Śnieżnik 1425 m, od którego odbiega 
kilka grzbietów górskich oddzielonych od siebie głębokimi dolinami. Do najwyższych wzniesień należą: 
Sušina 1321 m po stronie czeskiej oraz Mały Śnieżnik 1326 m i Czarna Góra 1205 m po stronie polskiej. 
Góry Bialskie (czes. Rychlebské hory) od zachodu sąsiadują z Masywem Śnieżnika, a od północy 
z Górami Złotymi. Jest to zwarty masyw górski, którego ramiona wznoszą się na średniej wysokości 
ok. 1000 m i rozcięte są krótkimi ale głębokimi dolinami rzek. Najwyższe wzniesienia: Smrk 1125 m 
po stronie czeskiej oraz Postawna 1117 m, Rudawiec 1112 m i Czernica 1083 m po stronie polskiej.
Góry Złote zamykają Kotlinę Kłodzką od północnego-wschodu i są jednym z najdłuższych pasm 
górskich w Sudetach. Najwyższe wzniesienia po stronie polskiej: Kowadło 989 m i Smrek 1116 m. Po 
stronie polskiej, Góry Złote oddziela od Gór Bialskich Dolina Białej Lądeckiej. Po czeskiej stronie, Góry 
Złote i Góry Bialskie uważane są za jedną krainę – Rychlebské hory.
Krowiarki – mało znane pasmo polskich Sudetów, o krajobrazie niskich gór, oddzielone Przełęczą 
Puchaczówka od Masywu Śnieżnika. Najwyższe wzniesienia: Suchoń 965 m oraz Skowronia Góra  
839 m – jeden z najlepszych punktów widokowych w okolicy.
Poszczególne pasma górskie i ich grzbiety oddzielone są od siebie dolinami rzek, wzdłuż których roz-
winęły się piękne górskie wsie: Strachocin, Goszów, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów, Bielice (Dolina 
Białej Lądeckiej); Młynowiec (dolina Młynówki); Stara Morawa, Bolesławów, Nowa Morawa (doli-
na Morawki); Kamienica (dolina Kamienicy); Kletno (dolina Kleśnicy); Stronie Śląskie wieś i Sienna 
(dolina Siennej Wody) i Janowa Góra. Stolica gminy – kameralne górskie miasteczko Stronie Śląskie 
powstało z połączenia części trzech wsi: Goszowa, Strachocina i Stronia i otoczone jest wzniesieniami 
Krowiarek, G. Złotych, G. Bialskich i Masywu Śnieżnika.  
Największe walory przyrodnicze okolicy to urozmaicony górski krajobraz, piękne rozległe lasy oraz 
fascynujące zjawiska krasowe. W Masywie Śnieżnika, ze względu na duże wysokości, podziwiać moż-
na wspaniałe panoramy Sudetów. Góry Bialskie – mniej zaludnione i bardziej zalesione – są rajem dla 
turystów kochających dziką przyrodę oraz klimat „górskich kresów”. 

DOJAZD
Do Stronia Śląskiego dojechać można samochodem z Kłodzka, Javornika (przez turystyczne przejście gra-
niczne Lutynia – Travná) i Złotego Stoku przez Lądek-Zdrój oraz z Bystrzycy Kłodzkiej przez Sienną. Podróż 
samochodem z Wrocławia lub z Katowic trwa ok. 2-3 godzin, a z Warszawy 5,5 godzin. Poprzez połącze-
nia autobusowe z Kłodzkiem i Wrocławiem, Stronie Śląskie jest skomunikowane ze wszystkimi regionami 
Polski. Z Warszawy dojechać można autobusem PKS z przesiadką w Lądku-Zdroju. Pociągi dalekobieżne 
docierają do oddalonego o 30 km Kłodzka. Trwają starania nad przywróceniem połączeń kolejowych na 
linii Kłodzko – Stronie Śląskie. Najbliższe lotnisko znajduje się we Wrocławiu. We wsi Nowa Morawa, na 
Przełęczy Płoszczyna (czes. Kladské sedlo), oddzielającej Góry Bialskie od Masywu Śnieżnika znajduje się 
turystyczne przejście graniczne z Republiką Czeską. Stąd, widokową serpentynową drogą dostaniemy 
się do czeskiego Starego Mesta (Staré Město). Odległość między Stroniem Śląskim a Starym Mestem 
wynosi 22 km. Rowerzyści mogą także wygodnie włączyć się w system czeskich szlaków rowerowych 
Gór Rychlebskich, przekraczając granicę państwową w Nowym Gierałtowie – na turystycznym przejściu 
granicznym na Przełęczy Gierałtowskiej (możliwość podjechania samochodem tylko od strony polskiej).

czyli o zasadach zachowania się na 
obszarach cennych przyrodniczo

Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie zbu-
dowane są ze skał gnejsowych, uroz-
maiconych pokładami marmurów oraz  
innych skał krystalicznych i wraz z całymi Sudetami należą 
do najstarszych gór świata. Ich grzbietem biegnie granica 
zlewisk trzech mórz europejskich: Bałtyckiego, Czarnego 
i Północnego. Świat roślinny i zwierzęcy Masywu Śnież-
nika i Gór Bialskich jest najbogatszy w całych Sudetach, 
gdyż właśnie tutaj przebiegają granice zasięgów wystę-
powania wielu gatunków. Żyje tu wiele endemitów czyli 
gatunków unikalnych, nie występujących nigdzie indziej. 
W celu ochrony tak cennego obszaru, w 1981 r. po pol-
skiej stronie ustanowiono Śnieżnicki Park Krajobrazowy, 
a w jego obrębie rezerwaty przyrody: Śnieżnik Kłodzki, 
Puszcza Śnieżnej Białki w Bielicach, Nowa Morawa (Pusz-
cza Jaworowa k. Nowej Morawy) oraz Jaskinia Niedźwie-
dzia w Kletnie (więcej o jaskini: zobacz opis szlaku 5727). 
Po stronie czeskiej, w 1990 r. powołany został Národní 
Přírodní Rezervaci Králický Sněžník (Narodowy Rezerwat 

Przyrody Kralicki Śnieżnik). Znaczna część Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika należy do europejskiej 
sieci obszarów chronionych Natura 2000.

W lasach łatwo napotkać sarnę, jelenia, dzika i lisa. Żyją tu tak-
że zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową. Stoki Średniaka, 
na przykład, poza Czerwonymi Wierchami w Tatrach, stanowią 
drugie naturalne siedlisko kozic górskich w Polsce. Możemy 
również spotkać muflona – gatunek górskiej owcy pochodzą-
cy z Sardynii i Korsyki. W Dolinie Kleśnicy żyje aż 13 gatunków 
nietoperzy (w tym największy w Polsce nocek duży). Zdumie-
wa bogactwo ptaków (100 gatunków), a wśród nich rzadko 
spotykany sokół wędrowny, derkacz, bocian czarny, głuszec, 
cietrzew, pluszcz (ptak śpiewający, który potrafi pływać),  
puchacz i pliszka górska. W czystych górskich potokach żyje pstrąg, lipień, minóg i głowacz. Spośród gry-
zoni ochroną objęte są: popielice, orzesznice i koszatki, a z chronionych gadów i płazów licznie występują:  
żmija zygzakowata, zaskroniec, padalec, salamandra plamista i ropucha szara. Wśród pajęczaków na uwa-
gę zasługuje sieciarz jaskiniowy. Osobliwością Gór Bialskich są fragmenty pierwotnego lasu sudeckiego 
(z dużą ilością buków, jaworów i jodły), który do połowy XIX w. dominował w krajobrazie Sudetów, a dziś 
zobaczyć go można w rezerwatach przyrody Puszcza Śnieżnej Białki i Nowa Morawa. W Masywie Śnieżni-
ka występuje prawdziwe bogactwo roślin chronionych. Wśród roślin wapieniolubnych są to m.in.: tojad 
sudecki, ostróżka wyniosła, drakiew lśniąca i sesleria tatrzańska. Wśród gatunków wysokogórskich zachwy-
cają: szarota norweska, pępawa wielokwiatowa, lepiężnik biały, koloryczka okółkowa, podrzeń żebrowiec, 
fiołek sudecki oraz dzwonek brodaty. Powyżej 1200 m rośnie endemit na skalę światową, jeden z pod-
gatunków pierwiosnki wyniosłej. Z gatunków powszechnie znanych występują: wawrzynek wilczełyko, 
lilia złotogłów, niedźwiedzi czosnek i dziewięćsił. W Nadleśnictwie Lądek-Zdrój w Strachocinie działa Izba 

Edukacji Leśnej, w której prowadzone są lekcje 
i spotkania przyrodnicze. 

Drogi Turysto! Podczas wycieczek:
• nie hałasuj i nie śmieć,
• w rezerwatach przyrody poruszaj się tylko 

wzdłuż znakowanych szlaków,
• nie płosz zwierzyny, nie niszcz gniazd, jaj, nor, 

lęgowisk, mrowisk i leśnej ściółki – las jest 
domem zwierząt, a Ty jesteś w nim gościem!

• nie wjeżdżaj na teren lasów i łąk pojazdami 
silnikowymi,

• palenie ognisk w lesie i 100 m od granicy 
lasu jest zabronione.

Dziękujemy!



Pod górkę. fot. J. Jasicki

Podjazd na Przełęcz Dział. Góry Bialskie. fot. A. Pięta
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Dlaczego tych szlaków jest tak dużo?Serce jak dzwon i silne nogi

czyli jazda na rowerze dla zdrowia i urody
Jazda na rowerze:
– wspomaga funkcjonowanie serca, uelastycznia naczynia krwionośne i chroni przed nadciśnieniem  

i miażdżycą,
– poprawia pracę układu oddechowego, zwiększa wydolność płuc,
– oprócz mięśni ud i łydek, pracują wszystkie mięśnie w obrębie brzucha i pleców odpowiadające za 

stabilizację ciała, dużą pracę wykonują także mięśnie rąk,
– wysmukla i kształtuje sylwetkę,
– wzmacnia układ odpornościowy organizmu (osoby regularnie jeżdżące na rowerze rzadziej chorują 

i częściej unikają schorzeń kręgosłupa i żylaków),
– ruch na świeżym powietrzu pomaga się zrelaksować i zapomnieć o zmartwieniach (odprężenie 

wynika z tego, że podczas ruchu ok. 60% centralnego układu nerwowego zajęte jest sterowaniem 
i optymalizacją funkcjonowania mięśni),

– nasz mózg jest lepiej ukrwiony, w efekcie wzrasta zdolność do koncentracji, a procesy myślowe prze-
biegają szybciej i są bardziej intensywne, 

– organizm wydziela endorfiny (tzw. „hormon szczęścia”) wpływające na lepsze samopoczucie,  
– opóźnia proces starzenia się organizmu.

„Rower jest pojazdem napędzanym siłą mięśni. Rower jadący pod górę jest pojazdem napędzanym siłą woli.”

czyli rodzaje szlaków rowerowych  
w Gminie Stronie Śląskie
Przez teren Gminy Stronie Śląskie przebiegają dwa rodzaje szlaków rowerowych: gminne i krajo-
we. Wszystkie oznakowane szlaki prowadzą zarówno drogami asfaltowymi, jak i leśnymi drogami 
gruntowymi o utwardzonej nawierzchni. Często występują odcinki szutrowe, z luźnymi kamieniami. 
Przemieszczanie się po takim terenie wymaga sprawnego górskiego roweru, z przerzutkami, grub-
szymi oponami i amortyzatorami (kierownica i siodełko). 

Ze względu na duże deniwelacje, szlaki te polecane są turystom o dobrej kondycji fizycznej. Nie-
mniej, także początkujący rowerzyści oraz rodziny z dziećmi mogą z powodzeniem zaplanować wspa-
niałą wycieczkę! Opisy szlaków zawierają informacje o rodzaju nawierzchni, jakiej należy się spodzie-
wać na poszczególnych odcinkach. 

Zwolennikom kolarstwa szosowego proponujemy wycieczki po drogach asfaltowych, wzdłuż gór-
skich dolin: doliny Białej Lądeckiej (Stronie Śl. – Bielice), doliny Młynówki (Stronie Śl. – Młynowiec), 
doliny Morawki (Stronie Śl. – Nowa Morawa), doliny Kamienicy (Stronie Śl. – Kamienica), doliny Kle-
śnicy (Stara Morawa – Kletno), doliny Siennej Wody i Janówki (Stronie Śl. – Stronie Śl. wieś – Sienna 
– Przeł. Puchaczówka) i po czeskiej stronie: wzdłuż doliny Krupy (Przeł. Płoszczyna – Staré Město). 
Odcinki szosowe z powodzeniem pokonamy na zwykłym rowerze trekkingowym. 

Miłośnikom tras rangi MTB (angielski skrót od mountain biking, oznaczający kolarstwo górskie) 
szczególnie polecamy szlaki w okolicy Śnieżnika i Czarnej Góry (np. zielony szlak krajowy MTB Sienna – 
Czarna Góra czy trasy typu downhill i freeride w Parku Rowerowym „Czarna Góra” w Siennej).

GMINNE SZLAKI ROWEROWE  

                            →   
Gminne szlaki rowerowe oznaczone są w terenie numerami: 5721-5729 (sposób znakowania nawią-
zujący do systemu obowiązującego w Czechach, gdzie 5 – województwo dolnośląskie, 7 – powiat 
kłodzki, 20-29 – Gmina Stronie Śląskie). Jest ich dziewięć, w tym osiem tworzy pętle.
– Łatwy szlak rekreacyjny: 5721
– Szlaki łatwe / średniotrudne: 5722, 5723, 5726, 5728
– Szlaki trudne / bardzo trudne: 5724, 5725, 5727, 5729 

KRAJOWE SZLAKI ROWEROWE

             
Krajowe szlaki rowerowe łączą się z innymi szlakami krajowymi, co daje możliwość planowania dłuż-
szych wypraw rowerowych. Cześć szlaków przebiega blisko przejść granicznych na Przeł. Lądeckiej, 
Przeł. Gierałtowskiej i Przeł. Płoszczyna (czeskie Rychlebské hory i Králický Sněžník oferują wiele ozna-
kowanych szlaków rowerowych). Przez teren gminy przebiega także fragment międzynarodowego 
szlaku ER-2. 

– Trasa średniotrudna: fragment ER2 (odcinek Stronie Śl. – Przeł. Śnieżnicka i dalej do Międzygórza), 
– Trasy trudne: czerwony szlak „Pętla Gór Bialskich”, zielony szlak „Wokół Młyńska”, zielony szlak Stary 

Gierałtów – Przełęcz Lądecka,
– Trasy bardzo trudne: niebieski szlak rowerowy (Przeł. Gierałtowska – Domaszków), zielony szlak 

MTB Sienna – Czarna Góra.

Pomiędzy ww. szlakami oznakowane są trzy łatwe łączniki biegnące wzdłuż dróg asfaltowych: 
żółty szlak Sienna – Kletno, żółty szlak Bolesławów – Nowa Morawa i czerwony szlak Stara Morawa 
(zalew) – Kamienica.

Przewodnik zawiera także opis tras MTB w Parku Rowerowym „Czarna Góra” w Siennej oraz propo-
zycje trzech wypraw rowerowych, podczas których dotrzecie do ciekawych miejsc i pięknych leśnych 
dróg poza oznakowanymi szlakami („Do Paprska”, „Przez Krzyżnik”, „Pod Suszycą”). W zależności od 
kondycji fizycznej i czasu, jakim Państwo dysponujecie, wszystkie opisane w przewodniku szlaki można 
dowolnie skracać lub łączyć w dłuższe wyprawy. 

Życzymy udanych wycieczek!

5721 5729



Kościół parafialny w Stroniu Śląskim, fot. M. Zawal

Międzygminna Mijanka Rowerowa Stronie Śląskie – Lądek-Zdrój, 2013, fot. J. Jasicki

W Parku Miejskim w Stroniu  
Śląskim. fot. M. Zawal
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5721 Do Lądka-Zdroju  Do Lądka-Zdroju 5721

Szlak polecany dla rodzin z dziećmi oraz osób lubiących jeździć na rowerze rekreacyjnie. Można go poko-
nać na zwykłym rowerze (bez amortyzatorów i górskich opon). Każdego sierpnia na szlaku organizowana 
jest Międzygminna Mijanka Rowerowa. Jedyny szlak rowerowy w gminie, który wiedzie u podnóża Kro-
wiarek i zapoznaje z malowniczą wsią Strachocin. Tylko na ok. 1,5 km odcinku pomiędzy Strachocinem 
a Stójkowem szlak prowadzi drogą szutrową, a potem gruntową, pozostałą część pokonujemy wygod-
nymi gminnymi drogami asfaltowymi. Szlak kończy się przy wjeździe do Lądka-Zdroju. Aby dostać się 
do części uzdrowiskowej, trzeba pokonać jeszcze ok. 2 km. Powrót do Stronia Śląskiego tą samą drogą.

0,0 km – Rozpoczynamy przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim i jedziemy ul. Turystyczną w kierunku 
Siennej. Jedziemy wzdłuż drogi wojewódzkiej - prosimy o zachowanie ostrożności.
0,6 km – Przed wjazdem do Stronia Śląskiego wsi, skręcamy w prawo (wraz ze znakami zielonego 
szlaku pieszego) na wąską asfaltową drogę, którą dojedziemy do kościoła parafialnego. Po drodze stare 
zagrody, kapliczka i ładne widoki w kierunku Gór Bialskich i Złotych.
1,3 km – Na skrzyżowaniu za kościołem skręcamy w lewo w ul. Górną (w kierunku cmentarza). Jesteśmy 
na terenie wsi Strachocin. Jedziemy zgodnie z oznakowaniem szlaku, zachowując ostrożność na zakrętach.
3,5 km – Za ostatnimi zabudowaniami wsi asfalt kończy się i zaczyna się utwardzona droga gruntowa, 
która biegnie wzdłuż linii kolejowej. Najpierw droga wiedzie przez młody las, a następnie skrajem łąki. 
Poniżej Kuźniczej Góry kończy się odcinek 
stroński, a zaczyna gmina Lądek-Zdrój.
5,1 km – Dojeżdżamy do przejazdu kolejowego 
(z prawej strony). W dole widoczne zabudowania 
wsi Stójków. Skręcamy w prawo przekraczając tory 
kolejowe i ostrożnie szutrową drogą zjeżdżamy 
do wsi, a następnie w lewo na drogę asfaltową 
i dalej wzdłuż rzeki aż do obwodnicy Lądka-Zdroju. 
Tutaj możemy obrać dwa kierunki. Jadąc w lewo 
dojedziemy do „miejskiej” części Lądka, jadąc pod 
obwodnicą w kierunku Villi Marianna dojedziemy 
do części uzdrowiskowej.
6,3 km – Przy Villi Marianna szlak kończy się. 
Jadąc dalej prosto dostaniemy się do części 
uzdrowiskowej Lądka-Zdroju (ok. 2 km).

Stronie Śląskie – zob. opis czerwonego szlaku 
krajowego Pętla Gór Bialskich.
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim wraz z są-
siednim parkiem, zabudowaniami gospo-
darczymi z XIX/XX w. oraz poewangelickim  
kościołem stanowi dawny zespół dworski, który 

Stronie Śląskie → Strachocin → Stójków → Lądek-Zdrój
długość trasy: 6,3 km / czas przejazdu: 45 min
stopień trudności: łatwa trasa rekreacyjna

5721



Rynek w Lądku-Zdroju. fot. www.ladek.pl

Zakład przyrodoleczniczy “Wojciech”  
w Lądku-Zdroju. fot. I. Zamojska

Łysiec (963 m). fot. I. Zamojska

Galeria na szlaku. Stary Gierałtów 50.  
fot. M. Zawal

111010

Jeden z łatwiejszych szlaków rowerowych w gminie Stronie Śląskie, prowadzący pod jednym z naj-
bardziej charakterystycznych lokalnych wzniesień – górą Łysiec, z którą związana jest piękna legen-
da. Wspaniała wycieczka dla rodzin z dziećmi, a także osób, które nie mają jeszcze wprawy w jeździe 
na rowerze po terenach górskich. Jesteśmy jednak w górach więc nie ominą nas podjazdy i kamie-
niste odcinki! Znaczna część szlaku prowadzi jednak drogami asfaltowymi oraz szerokimi leśnymi 
duktami. Szlak biegnie niedaleko Trzech Sióstr – największej grupy skalnej w Górach Bialskich. Ze 
skał roztaczają się piękne widoki na Góry Złote i dolinę Białej Lądeckiej. Aby dojść do skał należy 
jednak zjechać ze szlaku rowerowego na niebieski szlak pieszy, a następnie wejść na leśną ścieżkę 
zaczynającą się przy tablicy informacyjnej o skałach. 

0,0 km – Przygodę rozpoczynamy przy „Wiacie pod Bocianem” w Starym Gierałtowie (można tutaj 
wygodnie zaparkować samochód). Jedziemy gminną drogą asfaltową w kierunku Nowego Gierałtowa, 
po prawej stronie rzeka Biała Lądecka. Na tym odcinku nasz szlak pokrywa się z gminnym szlakiem 
rowerowym 5723 oraz z czerwonym krajowym szlakiem rowerowym („Pętla Gór Bialskich”).
2,1 km – Na trzecim moście przejeżdżamy przez 
rzekę i wjeżdżamy na drogę główną – powiatową. 
Trzymamy się prawej strony jezdni i jedziemy pro-
sto przez ok. 700 m.
2,8 km – Następnie na rozwidleniu skręcamy 
w prawo i przez ok. 2 km jedziemy pod górę doliną 
Kobylicy. Nasz szlak pokrywa się tutaj z czerwonym 
szlakiem pieszym, z gminnym szlakiem rowero-
wym 5724 oraz z niebieskim krajowym szlakiem 
rowerowym (Przełęcz Gierałtowska – Bystrzyca 
Kłodzka). Po lewej stronie (Stary Gierałtów 50) mi-
jamy starą sudecką zagrodę, w której znajduje się  
„Galeria na szlaku” prezentująca rękodzieło lokal-
nych twórców.
4,7 km – Na rozdrożu czerwony szlak pieszy skręca 
w lewo. My dalej wspinamy się pod górkę wijącą 
się asfaltówką.
6,1 km – Na następnym rozjeździe skręcamy w pra-
wo na drogę utwardzoną tłuczniem (szlak niebieski 
oraz 5724 biegną dalej prosto). 
6,8 km – Na tym odcinku osiągamy najwyższy punkt 
trasy. Pomiędzy drzewami widoczne wzniesienia Gór 
Złotych. Jedziemy tzw. Bialską Pętlą, którą dojeżdżamy 
do skrzyżowania z niebieskim szlakiem pieszym. 

był siedzibą właścicieli i centrum administracyjnym tzw. „dóbr strońskich”. Budynek obecnego urzędu 
wzniesiono jako pałac letni dla rodziny królewny niderlandzkiej Marianny Orańskiej (Wilhelmine Friede-
rike Luise Charlotte Marianne z dynastii Oranje-Nassau 1810-1833 r., żona Albrechta von Hohenzollerna, 
którego rezydencję do dziś oglądać można w Kamieńcu Ząbkowickim). 
Kościół Parafialny pw. Matki Boskiej Królowej Polski i Św. Maternusa – najważniejszy zabytek ar-
chitektury w Stroniu Śląskim. Już w XIII w. na jego miejscu stał drewniany kościół. Obecna świątynia 
pochodzi z 1732 r. i powstała w wyniku przebudowy dawnego gotyckiego kościoła na barokowy. Jest to 
budowla bazylikowa, trójnawowa, z emporami i prezbiterium zakończonym półkoliście, przykryta skle-
pieniem kolebkowym, pokrytym freskami. Wejście zdobi kamienny kartusz herbowy fundatora wieży 
i wnęka z figurą Chrystusa, nad którą wznosi się wieża z dzwonem. Wewnątrz bogate wyposażenie. Przy 
kościele figura św. Jana Nepomucena z XVIII w. oraz kapliczka i nagrobek rodziny von Losky, założycieli 
huty szkła kryształowego w Stroniu Śląskim (zobacz rozdział Nie uśnij w trawie! – atrakcje turystyczne).

Strachocin (XIV w. – 1945 r. – niem. Schreckendorf) – jedna z najstarszych wsi na ziemi kłodzkiej 
(1264 r.), położona u podnóża Krowiarek i Gór Złotych, w szerokiej dolinie rzeki Białej Lądeckiej. Nie-
gdyś prowadzono tu eksploatację gnejsów oraz rud żelaza. W XVIII w. rozwinęło się rzemiosło i prze-
mysł szklarski. W I poł. XIX w. właścicielka wsi - Marianna Orańska założyła nowoczesną hutę żelaza. 
Obecnie w jej budynku mieści się siedziba Nadleśnictwa Lądek-Zdrój, oddział terenowy Śnieżnickie-
go Parku Krajobrazowego oraz izba edukacji leśnej. Ze S. związani byli znani ludzie: rzeźbiarz Franz 
Thamm (II poł. XIX w.) oraz pisarz Marek Hłasko, który w latach 50-tych XX w. pracował w  Nadleśnic-
twie jako kierowca. W XX w. duża część Strachocina została włączona w obręb Stronia Śląskiego (tam 
też znajduje się huta szkła kryształowego, kościół parafialny, a także dawna stacja kolejowa – przejęta 
przez gminę i zaadoptowana na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury z informacją turystyczną). Od 
strony północnej S. stanowi przedmieście Stronia Śląskiego. Duża część miejscowości zachowała jed-
nak malowniczy wiejski charakter. Znajduje się tu wiele okazałych drzew, głównie dębów, a także XIX-
-wieczne murowane kapliczki, kamienne średniowieczne krzyże pokutne oraz XIX – wieczne budynki 
mieszkalne i gospodarcze. 335 mieszkańców.

Krowiarki – mało znane pasmo polskich 
Sudetów, o krajobrazie niskich gór, oddzielone 
Przełęczą Puchaczówka od Masywu Śnieżnika. 
Dolina rzeki Białej Lądeckiej oddziela je od 
Gór Złotych. Dominują łąki i pastwiska, z kę-
pami lasów na zboczach i szczytach wzniesień. 
Najwyższe wzniesienia: Suchoń 965 m oraz 
Skowronia Góra – 839 m – jeden z najlepszych 
punktów widokowych w okolicy.

Lądek-Zdrój – uważany jest za najstarsze 
uzdrowisko w Polsce, gdyż według źródeł hi-
storycznych już w XIII w. istniały tu urządzenia 
kąpielowe zniszczone przez Mongołów wraca-
jących z pola bitwy pod Legnicą (1241 r.). Naj-
bardziej reprezentacyjnym zabytkiem jest bo-

gato zdobiony zakład przy-
rodoleczniczy „Wojciech”, 
przebudowany w II poł. XIX 
w. na wzór łaźni tureckich. 
Warto odwiedzić park zdro-
jowy, arboretum i rynek 
z zabytkowymi kamienicz-
kami oraz barokową figurą 
wotywną „Trójca Święta” 
dłuta Michała Klahra. 
W XIX w. Bad Landeck był 
bardzo modnym kurortem. 
Odwiedzali go m.in.: J.W .
Goethe, caryca Katarzyna II, 
car Aleksander I, królowie 
pruscy, John Quincy Adams 
– prezydent USA.

Stary Gierałtów → Goszów → Stary Gieratów
długość trasy: 14,90 km / czas przejazdu: 2 godz.
stopień trudności: łatwa/średnia

5721 Do Lądka-Zdroju
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  Pod Łyścem 5722

http://pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Klahr_%28starszy%29


Trzy Siostry. fot. A. Ciesłowska
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8,3 km – Aby zobaczyć skały Trzy Siostry, musimy zjechać ze szlaku rowerowego w lewo na niebieski 
szlak pieszy. Po kilkudziesięciu metrach, po lewej stronie ujrzymy tablicę informacyjną. Zaczynająca 
się przy niej leśna ścieżka doprowadzi nas do ukrytych w lesie skał (możemy podprowadzić rowery). 
Prosimy o zachowanie szczególnej ciszy (w okolicy mają swoje miejsca lęgowe rzadkie gatunki ptaków) 
i bardzo ostrożne poruszanie się po skałach. Tą samą drogą powracamy na rowerowy szlak. Kontynu-
ujemy głównym duktem, który stopniowo opada w dół. Droga jest kamienista więc należy uważać i 
zachować szczególną ostrożność na zakrętach. 
10,4 km – Docieramy do skrzyżowania z żółtym szlakiem pieszym i skręcamy w prawo. Jesteśmy na te-
renie dawnej osady Popków. Droga wyprowadza nas z lasu na otwarte łąki. Przed nami piękne widoki 
na góry. Zjeżdżamy do wsi Goszów.
12,2 km – Przed mostem skręcamy w prawo i jedziemy 400 m metrów ścieżką gruntową wzdłuż rzeki 
Białej Lądeckiej.
12,6 km – Dojeżdżamy do gminnej drogi asfaltowej w Starym Gierałtowie i kontynuujemy w kierunku 
„Wiaty pod Bocianem”.
14,1 km – Wjeżdżamy na asfaltową drogę powiatową i kontynuujemy w tym samym kierunku.
14,9 km – Powracamy do punktu startu przy „Wiacie pod Bocianem”.

Trzy Siostry – największa grupa skalna w Górach Bialskich. Skały zbudowane są z gnejsów gierałtow-
skich (bardzo stare skały metamorficzne, których wiek szacuje się na ok. 420 mln lat) i mają ok. 19 m 
wysokości, 33 m długości i rozdzielone są szczelinami ok. 3 m głębokości. 

Legenda o smoku na Łyś-
cu i trzech siostrach 
Na skraju lasu mieszkały 
trzy siostry, których mężo-
wie pracowali w pobliskim 
lesie jako drwale. Pewnego 
dnia mężowie nie wrócili 
do domu. Po wsi rozniosła 
się wiadomość, że na szczy-
cie góry Łysiec zamieszkał 
okrutny smok, który grasuje 
w okolicy. Wszyscy we wsi 
byli przekonani, że młodzi 
drwale także stali się ofia-
rami straszliwego smoka. 
Siostry jednak postanowiły 

odszukać swoich mężów. Dotarły na polanę pod Łyścem, gdy nagle pojawił się smok. Widok był tak 
przerażający, że siostry ze strachu skamieniały i w tym stanie pozostają do dziś. Młodym drwalom 
udało się uciec z pieczary smoka. Długo szukali swoich żon. Daremnie. Podobno i dzisiaj możemy 
spotkać trzech młodzieńców wędrujących po Dolinie Białej Lądeckiej o północy z 14 na 15 lutego,  
w Dzień Zakochanych.

Goszów (niem. Gompersdorf) – wieś w Dolinie Białej Lądeckiej, między Górami Złotymi i Bialskim. 
G. jest starą wsią rycerską, pierwsza wzmianka o nim pochodzi z XIV w. Rozwój G. miał ścisły związek  
z działającym w rejonie ośrodkami górnictwa i hutnictwa rud żelaza. W końcu XV w. w G. istniała 
kopalnia i kuźnica żelaza. W XIX w./XX w. G. był jedną z największych wsi w Górach Bialskich i popu-
larnym letniskiem. Leżał też na trasie, którą kuracjusze z Lądka-Zdroju udawali się do Bielic i Puszczy 
Śnieżnej Białki. Na pocz. XX w. działał tu kamieniołom (na zboczu Sowiej Kopy) oraz zakład kamieniar-
ski produkujący krawężniki i kostkę brukową.  Ze względu na korzystne położenie i stosunkowo duży 
areał użytków rolnych, po 1945 r. wieś nie wyludniła się. Dziś ożywają dawne tradycje letniskowe. 
Działa łowisko pstrąga „Raj Pstrąga”, łatwo wynająć pokój gościnny. Warto odwiedzić skałki Sowie 
Stopnie z pięknym widokiem na Śnieżnik (prowadzi na nie gminny szlak pieszy nr 1 „Wokół Stronia 
Śląskiego” oznakowany w terenie czarną sygnaturą wędrowca i numerem 1). We wsi zachowane za-
bytkowe zagrody z XIX w. i XX w. oraz przydrożne kapliczki. 130 mieszkańców.

Stawy hodowlane pstrąga – stawy hodowlane w Sudetach to średniowieczna tradycja. Zapoczątko-
wali ją Cystersi, do których w XIII – XVIII w. należały duże posiadłości ziemskie na Śląsku, w Czechach 
i na Morawach. Ziemia Kłodzka nazywana jest „krainą pstrąga”. Pstrąg należy do ryb łososiowatych, 
żyje w górskich potokach (także w Białej Lądeckiej), a jego smaczne, chude mięso zawiera najwięcej 
spośród ryb słodkowodnych zdrowych kwasów tłuszczowych omega-3. Zapraszamy na lokalne łowiska 
pstrąga w Goszowie, Kletnie i Nowej Morawie. Tutaj pyszną rybkę każdy może złowić sam lub zamówić 
rybne specjały z przygotowanego dla gości menu.

5722 Pod Łyścem



Widok na Dolinę Białej Lądeckiej. fot. M. Ciesłowska

W Starym Gierałtowie. fot. M. Zawal
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Pętla Gierałtowska  5723

Jeden z łatwiejszych szlaków rowerowych w gminie Stronie Śląskie i jedyny oznakowany szlak bie-
gnący zboczami Gór Złotych, wzdłuż granicy z Republiką Czeską. Przyglądnijcie się mapie – jesteśmy 
w Polsce ale czeska granica jest na północ od naszej trasy! Po wyprawie będziecie mogli się pochwa-
lić, iż odwiedziliście dwie polskie wsie położone na południe od Czech! Wspaniała wycieczka dla 
rodzin z dziećmi, a także osób, które nie mają jeszcze wprawy w jeździe na rowerze po terenach gór-
skich. Znaczna część szlaku prowadzi drogami asfaltowymi oraz szeroką leśną drogą stokową. Będą 
także polne oraz kamieniste odcinki i nie obędzie się bez podjazdów! Trudy wynagrodzą piękne 
otwarte widoki na Dolinę Białej Lądeckiej i Góry Bialskie (szczególnie na pierwszym odcinku trasy).
Osoby szukające większych wyzwań mogą zjechać z trasy na czerwony szlak pieszy, który prowadzi 
na Przełęcz Gierałtowską. Kontynuując wycieczkę po czeskiej stronie, po ok. 300 m dojedziemy do 
czeskich szlaków rowerowych (6044 i 6045).

0,0 km – Wyruszamy z parkingu przy „Wiacie 
pod Bocianem” w Starym Gierałtowie i je-
dziemy drogą powiatową w kierunku Stronia 
Śląskiego. Po drodze mijamy stare sudeckie 
zagrody i kapliczki.
0,4 km – Na wysokości mostu, zjeżdżamy z as-
faltu w prawo na drogę szutrową, wraz ze zna-
kami krajowego zielonego szlaku rowerowego 
oraz niebieskiego szlaku pieszego. Po krótkim 
ale dość stromym i kamienistym podjeździe, 
nasz szlak skręca w prawo (razem z niebieskim 
szlakiem pieszym). Przeprowadzamy rower nad małym przydrożnym rowem i kontynuujemy ścieżką 
przez łąkę, a następnie skrajem lasu, zgodnie z oznakowaniem szlaku. Z łąki podziwiamy okoliczne wznie-
sienia Gór Złotych i Bialskich (na prawo od naszego szlaku, w oddali, widać kapliczkę z XVIII w. - miejsce to 
stanowi piękny punkt widokowy na dolinę i G. Bialskie). Przed nami jeszcze kawałek podjazdu. 
1,9 km – Dojeżdżamy do drogi asfaltowej i skręcamy w prawo. Na tym odcinku nasz szlak biegnie równo-
legle z krajowym zielonym szlakiem rowerowym. Po drodze niebieski szlak pieszy odbija w lewo (2,3 km). 
Dojeżdżamy do leśniczówki - jedynego budynku pozostałego po znajdującej się tutaj niegdyś wsi Karpno. 
Po prawej stronie drogi, między drzewami, można dostrzec pozostałości po dawnych zabudowaniach. 
3,8 km – Na rozwidleniu pozostawiamy drogę asfaltową, która wraz z zielonym szlakiem rowerowym 
skręca w lewo, my jedziemy dalej drogą leśną, równolegle do grzbietów Gór Złotych i granicy państwa. 
Na tym odcinku trasa osiągnie najwyższy punkt i rozpoczniemy zjazd. Dookoła piękny świerkowy las. 
Prześwity w drzewostanie pozwalają na podziwianie krajobrazów po drugiej stronie doliny rzeki Białej 
Lądeckiej. Poruszamy się cały czas drogą stokową.
7,5 km – Docieramy do krzyżówki z czerwonym szlakiem pieszym i równolegle z nim zjeżdżamy  
w dół w kierunku doliny Białej Lądeckiej. [Wycieczkę można urozmaicić skręcając w lewo na czerwony 
szlak pieszy, który doprowadzi nas do Przełęczy Gierałtowskiej (ok. 0,5 km). Na Przeł. Gierałtowskiej 
skręcamy w lewo i wygodną drogą, przez piękną rozległą łąkę po ok. 0,4 km dojeżdżamy do dawnej wsi 
Hraničky (po lewej stronie odnowiony w 2013 r. krzyż). Jesteśmy na czeskim szlaku rowerowym 6044 
biegnącym wzdłuż wschodnich zboczy Gór Rychlebskich.] 

Stary Gierałtów → Karpno → Nowy Gierałtów →  
Stary Gieratów
długość trasy: 11,8 km / czas przejazdu: 2 godz.
Stopień trudności: łatwa/średnia

5723



Stary Gierałtów. Fragment szlaku 5723. fot. I. Zamojska
Bialska asfaltówa 1000 m n.p.m. fot. A. Pięta

Bielawka. fot. A. Pięta
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Pętla Gór Bialskich – wschodnia 57245723 Pętla Gierałtowska

Docieramy do gminnej drogi asfaltowej w Nowym Gierałtowie. Skręcamy w prawo i jedziemy wzdłuż 
prawego brzegu rzeki Białej Lądeckiej, równolegle do gminnego szlaku rowerowego 5724 aż do mostu.
8,9 km – Za mostem kontynuujemy drogą powiatową do następnego mostu, równolegle z gminnym 
szlakiem rowerowym 5722 oraz krajowym czerwonym szlakiem rowerowym.
9,6 km – Na następnym moście znowu przekraczamy rzekę i wracamy na drogę gminną. Jedziemy 
wzdłuż rzeki Białej Lądeckiej, dalej równolegle z gminnym szlakiem rowerowym 5722 oraz krajowym 
czerwonym szlakiem rowerowym.
11,8 km – Powracamy do punktu startu przy „Wiacie pod Bocianem”.

Karpno (niem. Karpenstein) – nieistniejąca dziś wieś (nie została zaludniona po 1945 r.), budynek le-
śniczówki stanowi jedyny zamieszkany do dziś dom. Kilkaset lat temu, przez tereny, na których powstała 
później wieś Karpno, prowadził stary trakt handlowy - Solna Droga, który już we wczesnym średniowieczu 
łączył Czechy z Małopolską. Transportowano tędy sól, m.in. z Wieliczki do Pragi. Pierwszym znanym z na-
zwiska właścicielem okolicznych ziem był Tomasz von Glubos, lennik króla Jana Luksemburczyka. Był on 
także pierwszym właścicielem zamku Karpień, którego ruiny zachowały się do dziś. (zob. opis krajowego 
szlaku zielonego Stary Gierałtów – Przełęcz Lądecka). Ród czeskiego szlachcica posiadał w herbie złotego 
karpia malowanego na niebieskim polu (stąd wywodzi się nazwa zamku). 
Nowy Gierałtów (niem. Neu Gersdorf) – wieś w Dolinie Białej Lądeckiej, między Górami Złotymi i 
Bialskimi, dawna osada leśna (XVI w.). Leśna kapliczka Emmaus oraz barokowy kościół św. Jana Chrzci-
ciela. Pomnik ofiarom wojen i systemów totalitarnych XX w. (pomnik z 1922 r. upamiętniający oko-
licznych mieszkańców poległych podczas I wojny światowej, odrestaurowany w 2013 r.). Wyciąg nar-
ciarski „U Wanata”. W miesiącach maj-październik, w każdą sobotę w godz. 12–14 Jarmark Produktu 
Lokalnego. Ośrodek Jeździecki „FurmAnka”. Hodowla kóz, serowarnia i poetycka ścieżka turystyczna 
(nr 12). Hodowla muflonów (nr 17a). Na pobliskiej Przełęczy Gierałtowskiej piesze przejście graniczne 
z Republiką Czeską (od polskiej strony możliwość dojazdu samochodem). 107 mieszkańców.
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Nowy Gierałtowie – kościół barokowy z prezbiterium pochodzą-
cym z 1619 r., wielokrotnie remontowany w XVIII i XIX w. Kościół jest jednonawowy, z zakończonym 
wielobocznie, wydzielonym prezbiterium oraz mocno odstawioną kruchtą. Nakryty dwuspadowym 
dachem, posiada jedną wieżę zwieńczoną hełmem z prześwitem. Bogate wyposażenie: neobarokowy, 
drewniany ołtarz z pocz. XX w.; renesansowa, drewniana ambona z XVII w. przebudowana w XX w.; 
kamienna klasycystyczna chrzcielnica z I poł. XIX w. z drewnianą pokrywą z II poł. XVIII w.; barokowe, 
drewniane, polichromowane rzeźby oraz obrazy olejne z XVIII w. Kościół otacza mur kamienny z XVIII/XIX 
w. z bramą, przy której stoi kaplica domkowa św. Jana Chrzciciela z pocz. XIX w. 
Stary Gierałtów (niem. Alt Gersdorf) – jedna z najstarszych wsi w regionie (XIV w.), położona w najszerszej 
części doliny Białej Lądeckiej, między Górami Złotymi i Bialskimi i jedna z największych wsi w Gminie Stronie 
Śląskie. Zachowany piękny wiejski krajobraz kulturowy, który tworzą stare chaty sudeckie (XVIII - XX w.) oraz 
liczne przydrożne kapliczki. Kościół barokowy pw. św. Michała Archanioła. Świetlica wiejska „Trzy Siostry”. „Ga-
leria na szlaku” (nr 50). W pobliżu największa w G. Bialskich grupa skalna „Trzy Siostry” (dojście w pobliże skał 
niebieskim szlakiem pieszym, dojazd gminnym szlakiem rowerowym 5722). 310 mieszkańców.
Kościół pw. św. Michała Archanioła w Starym Gierałtowie – późnobarokowa (1798 r.), skromna 
wiejska świątynia, wzniesiona przez lokalnego budowniczego. Kościół jest jednonawowy, z zakończo-
nym półkoliście, wydzielonym prezbiterium. Od zachodu przylega smukła wieża nakryta baniastym 
hełmem. Wyposażenie kościoła jest dość bogate. W trakcie remontu przeprowadzonego przed 1987 
r. częściowo zrekonstruowano drewniany chór, a na sklepieniu wykonano współczesne malowidło w 
stylu neoromańskim, przedstawiające scenę ukrzyżowania. 

Największą radością trasy jest możliwość przemieszczania się leśną drogą asfaltową (tylko my  
i piechurzy – żadnych samochodów!) przez G. Bialskie na wysokości ok. 1000 m. Aby do niej dotrzeć 
musimy jednak pokonać trudny górski podjazd na odcinku leśniczówka w Bielicach – Czarnobielski 
Dukt – Siodło Martena – Dukt nad Spławami (ok. 5 km). Jest to duże wyzwanie, gdyż odcinek ten 
ma nierówną kamienistą nawierzchnię i spore nachylenie. Pamiętajmy jednak – rower zawsze można 
podprowadzić! Start szlaku oznakowany jest w St. Gierałtowie. Niemniej, można wygodnie zaparko-
wać samochód przy leśniczówce w Bielicach i stąd wyruszyć na szlak. Wówczas najtrudniejszy jego 
odcinek pokonamy na świeżych siłach. Osobom nie lubiącym kamienistych podjazdów proponujemy 
pokonanie trasy w odwrotnym kierunku – podjazd od strony St.Gierałtowa Drogą Kobyliczną (również 
duże nachylenie ale asfaltowa droga), a zjazd Czarnobielskim Duktem do Bielic. Osoby, które nie są 
zaprawione w górskich podjazdach muszą zaplanować odpowiednio więcej czasu na całą wycieczkę.

0,0 km – Rozpoczynamy w Starym Gierałtowie, poniżej ośrodka wypoczynkowego „Karimat” i uda-
jemy się gminną drogą asfaltową w stronę Nowego Gierałtowa (rz. Biała Lądecka po naszej prawej 
stronie). Na tym odcinku nasz szlak pokrywa się z gminnym szlakiem rowerowym 5723. Skręcamy 
w prawo na most (szlak 5723 skręca w lewo do lasu). 
0,7 km  – Za mostem skręcamy w lewo na drogę powiatową w kierunku Bielic. Do Przełęczy Dział nasz 
szlak będzie biegł równolegle do krajowego czerwonego szlaku rowerowego („Pętla Gór Bialskich”). 
Po lewej, na wzniesieniu mijamy kościół parafialny w Nowym Gierałtowie. Rzeka tworzy malownicze 
progi i kaskady, w większości sztucznie ułożone. Mijamy wiejską zabudowę Nowego Gierałtowa. Do-
lina powoli zwęża się, zabudowania stają się coraz rzadsze, wzdłuż drogi towarzyszą nam świerkowo 
- bukowe lasy. Dojeżdżamy do Bielic. 
6,2 km  – Mijamy stok narciarski oraz kościół w Bielicach.
7,7 km  – Dojeżdżamy do leśniczówki. Kontynuujemy prosto leśną drogą.
8,4 km – Przy zbiorniku retencyjnym skręcamy na kamienistą drogę w prawo. Przed nami trudny 
podjazd Czarnobielskim Duktem w górę potoku Bielawka. 

Stary Gierałtów → Nowy Gierałtów → Bielice → Przełęcz 
Sucha (1001 m) → Przełęcz Dział (922 m) → Stary Gieratów
długość trasy: 25,20 km / czas przejazdu: 4 godz.
stopień trudności: średnia/trudna

5724



W Bielicach. fot. A. Pięta

Robota dzięcioła. fot. A. Pięta
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5724 Pętla Gór Bialskich – wschodnia
9,5 km – Mijamy Szarogłaz (amfibolitowa skała 
u stóp Zawodziska). Powyżej doliny widać spusto-
szenie jakie robią wiatrołomy. 
10,3 km – Przy rozwidleniu z drogą leśną my pro-
sto Czarnym Duktem (tzw. Siodło Martena). Przed 
nami maksymalne nachylenie na trasie. 
12,7 km – Dojeżdżamy do drogi asfaltowej i skrę-
camy w prawo. Powoli wspinamy się na wysokość 
1000 m i po ok. 2 km docieramy do najwyższego 
punktu na naszej trasie. 
14,9 km – Jesteśmy na Przełęczy Suchej (1001 m) 
ze schronem przeciwdeszczowym i ławeczkami. Od 
tej pory cały czas z górki! Teraz nasz szlak prowa-
dzi równolegle do gminnego szlaku rowerowego 
5725, krajowego czerwonego szlaku rowerowego 
oraz czerwonego i niebieskiego szlaku pieszego. 
16,3 km – Docieramy do Wielkiego Rozdroża, gdzie 
krzyżuje się pięć dróg. Wybieramy drogę zgodnie 
z oznakowaniem. Udajemy się w kierunku Przełę-
czy Dział. Za rozdrożem mijamy z prawej Zawodzi-
sko (995 m) i miejsce z wodą pitną.  
17,7 km – Na rozwidleniu czerwony szlak pieszy odbija w prawo na Czernicę (1083 m). My kontynuujemy 
asfaltem równolegle z niebieskim szlakiem pieszym, gminnym szlakiem rowerowym 5725 oraz nie-
bieskim i czerwonym krajowym szlakiem rowerowym. Towarzyszą nam widoki na Masyw Śnieżnika. 
19,8 km – Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg na Przełęczy Dział (922 m), ze schronem turystycznym 
i ławeczkami. Teraz będziemy jechać równolegle do niebieskiego szlaku pieszego, (na następnym roz-
widleniu szlak ten odbije w lewo) oraz krajowego niebieskiego szlaku rowerowego. Główną drogą 
zakosami zjeżdżamy w dół. Uważajmy na zakrętach - ostrożności nigdy nie za wiele! 
23,2 km – Dojeżdżamy do krzyżówki z czerwonym szlakiem pieszym. Kończy się las. Z lewej leśniczów-
ka. Po prawej mijamy starą sudecką zagrodę (Stary Gierałtów 50), w której działa „Galeria na szlaku”, 
prezentująca rękodzieło lokalnych twórców.
25,2 km – Dojeżdżamy do drogi powiatowej, gdzie rozpoczęliśmy wycieczkę.

Dolina Górnej Białej Lądeckiej – fragment Doliny Białej Lądeckiej, oddzielający Góry Złote od Gór Bial-
skich. Jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Sudetach i jeden z ich najdzikszych zakątków. Biała Lądec-
ka należy do najczystszych rzek w Polsce i stanowi ostoję pstrąga strumieniowego i lipienia pospolitego. 

Osadnictwo w Dolinie Górnej Białej Lądeckiej - obecnie częściowo wyludnione wsie położone w Do-
linie Górnej Białej Lądeckiej na przełomie XIX/XX w. liczyły nawet kilkuset mieszkańców (np. w Bielicach 
żyło ok. 500, a w Starym Gierałtowie aż 800 osób!). Początkowo ludność zajmowała się rolnictwem, le-
śnictwem i rzemiosłem, a w XIX w. coraz większe znaczenie zaczęła odgrywać turystyka. Wraz z rozwojem 
Lądka-Zdroju i doprowadzeniem kolei do Stronia, przez dolinę coraz częściej udawano się w G. Bialskie 
i Masyw Śnieżnika. Do rozwoju dróg przyczyniła się w dużym stopniu królewna niderlandzka Marianna 
Orańska, która w XIX w. stała się właścicielką okolicznych ziem. Po 1945 r. miejscowości zaczęły się wy-
ludniać, a zabudowania niszczały. W okolicznych lasach do dziś widoczne są ruiny dawnych domostw. 

Bielice (niem. Bielendorf) – dawna osada leśna z XVI w., w XIX/XX w. stała się popularną miejscowością 
letniskową. Miejsce narodzin Michała Klahra – wybitnego rzeźbiarza epoki baroku (XVIII w.). Barokowy 
kościół św. Wincentego i Walentego. Wyciąg narciarski Ski Bielice. Uniwersytet w Bielicach („Dom Gościn-
ny u Majów”). Dom zborowy Baptystów. Nieopodal Rezerwat „Puszcza Śnieżnej Białki”. 60 mieszkańców.
Kościół pw. św. Wincentego i św. Walentego w Bielicach – prosta wiejska świątynia zbudowana 
w stylu późnego baroku (1799 r.). Kościół nie miał fundatora, a koszty jego budowy ponieśli sami 

mieszkańcy. Murowany, salowy z wielo-
bocznie zamkniętym prezbiterium, dosta-
wioną zakrystią i kwadratową wieżą na 
osi, zwieńczoną ostrosłupowym hełmem. 
W l. 1945–1986 świątynia nie była użytko-
wana i szybko popadła w ruinę. Dzięki sta-
raniom miejscowego księdza, ś.p. Stefana 
Witczaka przeprowadzono kapitalny remont 
obiektu i częściowe prace konserwatorskie 
oraz ponownie poświęcono. Z dawnego 
wyposażenia zachowała się tylko mensa oł-
tarzowa. Przy kościele stoi kamienna rzeźba 
„Ukrzyżowanie” z XIX w.



Dolina Morawki. fot. A. Pięta

G
M

IN
N

E 
SZ

LA
K

I R
O

W
ER

O
W

E

21

Pętla Gór Bialskich – zachodnia  5725 

Podobnie jak w przypadku szlaku 5724 oraz krajowego szlaku czerwonego „Pętla Gór Bialskich” 
ogromną frajdą podczas wycieczki jest możliwość przemieszczania się leśną drogą asfaltową przez 
Góry Bialskie na wysokości ok. 1000 m. Aby do niej dotrzeć musimy jednak pokonać górski podjazd 
na odcinku Młynowiec – Przełęcz Dział (ok. 4 km). Jest to spore wyzwanie, gdyż odcinek ten ma 
nierówną kamienistą nawierzchnię i spore nachylenie. Prowadzi natomiast wzdłuż malowniczej do-
linki potoku Młynówka. Osoby, które nie są zaprawione w górskich podjazdach muszą zaplanować 
odpowiednio więcej czasu na całą wycieczkę. W drodze powrotnej zwiedzimy Bolesławów – wieś 
o ciekawej historii i niezwykle urokliwym położeniu.

0,0 km – Wyruszamy spod Urzędu Miejskiego. Jedziemy w kierunku południowym, równolegle ze 
znakami żółtego szlaku pieszego, mijając kościół po prawej stronie. 
0,9 km – Skręcamy w lewo przed tamą i zjeżdżamy ścieżką w kierunku rzeki Morawki, przekraczamy 
mostek i przez park podjeżdżamy w kierunku ulicy Kościuszki (w najbliższym czasie planowane jest 
otwarcie ścieżki przez tamę – wówczas z drogi asfaltowej będzie można skierować się bezpośrednio 
w lewo i przez tamę dostać się do ulicy Kościuszki). Ulicą K. Świerczewskiego udajemy się w stronę 
osiedla. Za ośrodkiem konferencyjno – wypoczynkowym „Lew Jaskiniowy” (po prawej stronie) skręca-
my w prawo i dojeżdżamy do drogi asfaltowej.
1,8 km – Skręcamy w prawo w stronę wsi Młynowiec. Aż do Przełęczy Suchej jedziemy równolegle 
z krajowym czerwonym szlakiem rowerowym. Droga lekko skręca i wznosi się po łagodnym skłonie. 
Otwierają się widoki na Góry Złote, Krowiarki i Masyw Śnieżnika. 
4,1 km – Na końcu wsi Młynowiec droga gminna przechodzi w leśną. Jedziemy tzw. „Młyńską drogą” 
wzdłuż doliny potoku Młynówka. Wspinamy się cały czas pod górę kamienistym duktem, trzymając 
się głównej drogi. 
6,7 km – Z prawej dołącza Bialska Pętla, my zakręcamy w lewo i podjeżdżamy zakosami ostro pod górę. 
Luźne kamienie utrudniają podjazd. 
8,3 km – Wyjeżdżamy na Przełęcz Dział (922 m), ze schronem turystycznym i ławeczkami. Ostro w pra-
wo skręcamy na drogę asfaltową. Jedziemy lekko pod górkę, równolegle do niebieskiego szlaku pie-
szego, krajowego czerwonego i niebieskiego szlaku rowerowego oraz gminnego szlaku rowerowego 
5724. Na zakrętach piękne widoki na Masyw Śnieżnika. Trasa wije się serpentynami, mijamy z lewej 
źródło z wodą pitną i Zawodzisko (995 m).
11,9 km – Docieramy do Wielkiego Rozdroża (960 m), gdzie krzyżuje się pięć dróg. Wybieramy drogę 
zgodnie z oznakowaniem. Udajemy się w kierunku Przełęczy Suchej, nadal równolegle z ww. wymie-
nionymi szlakami. 
13,3 km – Na Przełęczy Suchej (1001 m) również schron i ławki do odpoczynku. Dla zmęczonych miła 
wiadomość – dalsza droga już tylko w dół! Zjeżdżamy równolegle do szlaku narciarstwa biegowego 
(Jaworowym Stokiem).
15,4 km – Dojeżdżamy do tzw. Drogi Marianny, gdzie dołączają niebieski rowerowy szlak krajowy oraz 
niebieski szlak pieszy.
17,0 km – Dojeżdżamy do powiatowej drogi asfaltowej w Nowej Morawie (jadąc nią w lewo pod gór-
kę dojechalibyśmy do polsko-czeskiego przejścia granicznego na Przełęczy Płoszczyna). My skręcamy 
w prawo i jedziemy doliną rzeki Morawki w kierunku Bolesławowa.
21,3 km – Dojeżdżamy do rynku w Bolesławowie i skręcamy w prawo. Na następnym skrzyżowaniu 
skręcamy w lewo w kierunku Kamienicy, a za mostem od razu w prawo na gminną drogę asfaltową 
przez wieś Stara Morawa (z prawej rzeka Morawka).

Stronie Śląskie → Młynowiec → Przełęcz Dział (922 m) → 
Przełęcz Sucha (1001 m) → Nowa Morawa →  
Bolesławów → Stara Morawa → Stronie Śląskie
długość trasy: 25,60 km / czas przejazdu: 4 godz.
stopień trudności: średnia/trudna

5725



Fragment Osiedla Morawka. fot. M. Zawal

Fragment pomnika św. Franciszka Ksawerego 
na rynku w Bolesławowie. fot. A. Pięta

Widok na Bolesławów. fot. I. Zamojska

Przejście graniczne na Przełęczy Płoszczyna. fot. B. Birówka
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Do przejścia gran. na Przeł. Płoszczyna  57265725 Pętla Gór Bialskich – zachodnia
22,7 km – Dojeżdżamy do krzyżówki z drogą prowadzącą do Kletna i udajemy się prosto w stronę 
zalewu w Starej Morawie. Mijamy zalew, a następnie po prawej znajomą już tamę. 
25,6 km – Dojeżdżamy do punktu startu przy Urzędzie Miejskim. 

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Stroniu Śląskim – kościół nawiązuje swą architekturą do 
niemieckich średniowiecznych kościołów wiejskich, należał do sąsiedniego dworu i ufundowany został 
w 1915 r. przez wnuka królewny Marianny Orańskiej (zobacz opis szlaku 5721). Do 1945 r. kościół 
ewangelicki, dziś rzymsko – katolicka kaplica cmentarna. Przy kościele barokowa kolumna wotywna 
z 1672 r. ufundowana przez ówczesnego sędziego Wolfa. Dekoracja rzeźbiarska przedstawia sceny 
biblijne, portrety biskupów i papieży. Całość zdobiona motywem winorośli i ptaków.

Ruiny kaplicy św. Onufrego w Stroniu Śląskim – kaplica położona nad rz. Morawką, przy stadionie 
sportowym, widoczna z drogi prowadzącej spod Urzędu Miejskiego w kierunku tamy i zalewu w Starej 
Morawie. Kaplicę wzniósł w I poł. XVIII w. właściciel Stronia Śląskiego, hrabia Johan von Wallis. Ponoć 
kaplica wzniesiona została w czasie, kiedy okoliczni mieszkańcy odprawiali jeszcze pogańskie modły 
na pobliskiej Górze Krzyżnik. Nowa kaplica miała zachęcić do zaprzestania pogańskich rytuałów. Gmi-
na Stronie Śląskie prowadzi starania w kierunku pozyskania środków finansowych na rekonstrukcję 
kaplicy, z przeznaczeniem na salę ślubów oraz miejsce organizacji koncertów i spotkań muzycznych. 

Tama na rzece Morawka – tama ma wysokość 16 m i została wybudowana w latach 1906-1910 
(w tym samym czasie powstała tama na rzece Wilczce w Międzygórzu). Początkowo zbiornik retencyj-
ny był stale napełniony wodą. Obecnie jest to zbiornik suchy (pow. 24,5 ha, pojemność do 1,38 mln m³ 
wody), napełniający się tylko podczas gwałtownych przyborów wód. Dolina Morawki, którą płynie 
rzeka, oddziela Masyw Śnieżnika od Gór Bialskich.

Osiedle Morawka – osiedle zbudowane w l. 1948 - 1952 przez Rosjan jako miasteczko dla pracow-
ników radzieckiej kopalni uranu w Kletnie. W 1953, na terenie osiedla utworzono jeden z największych 
w kraju ośrodków rehabilitacyjnych dla osób nerwowo chorych, w którym zapewniano opiekę nawet 
1500 pacjentom. Działało tutaj gospodarstwo rolne, szwalnia, pracownia ceramiczna, introligatorska 
i szewska, a także redakcja, dzięki którym podopieczni mogli żyć aktywnie. Dziś szpital mieści się w no-
wym budynku, a Morawka znów pełni funkcję osiedla mieszkaniowego. Ma ono ładny układ prze-
strzenny i szerokie przestronne ulice, dzięki czemu coraz liczniej osiedlają się na nim nowi mieszkańcy 
- także spoza terenu gminy Stronie Śląskie.

„Albrecht Weg” (Droga 
Albrechta) – droga łącząca 
Stronie Śląskie z Młynow-
cem. Powstała w XIX w. jako 
trasa widokowa „Albrecht 
Marien Weg” i prowadzi-
ła przez Przełęcz Dział do 
Starego Gierałtowa. Szybko 
stała się popularna wśród 
turystów oraz kuracjuszy 
z Lądka-Zdroju, którzy uda-
wali się nią w kierunku Pusz-
czy Śnieżnej Białki w G. Bial-
skich. Tym samym, liczący 

wówczas około 200 mieszkańców Młynowiec znalazł się na popularnej trasie turystycznej. W okresie 
międzywojennym we wsi działała gospoda. Również dziś, ze względu na mały ruch samochodowy, 
jest to wspaniała trasa spacerowo-rowerowa. Wzdłuż drogi podziwiać możemy stare jawory. Jawor to 
drzewo, które w wyniku masowych zrębów lasów prowadzonych w XVIII-XIX w., a następnie sztucz-

nych nasadzeń świerka w XIX/XX w., niemal zniknę-
ło z sudeckiego krajobrazu.

Młynowiec (niem. Műhlbach) – jedna z naj-
mniejszych wsi w Sudetach, położona w dolinie  
rz. Młynówki, powstała w XVI w. jako osada dostar-
czająca drewno i węgiel drzewny na potrzeby są-
siednich ośrodków górniczych, m.in. w Bolesławo-
wie. W lesie na końcu wsi zapomniana kamienna 
droga krzyżowa. 20 mieszkańców.

Bolesławów – zobacz opis trasy 5726.

Jeden z łatwiejszych szlaków rowerowych w Gminie Stronie Śląskie, polecany osobom, które preferują 
wycieczki po drogach asfaltowych. Trasa biegnie spokojnymi asfaltówkami (wzdłuż doliny Morawki i do-
liny Kamienicy). Jedyny forsowny odcinek to podjazd z Nowej Morawy na Przełęcz Płoszczyna. Mimo 
małego ruchu samochodowego, zawsze należy trzymać się prawej strony jezdni i pamiętać o zachowa-
niu ostrożności. Na przełęczy nasi czescy sąsiedzi prowadzą punkt gastronomiczny więc trudy podjazdu 
możecie wynagrodzić sobie chłodnym napojem lub lekkim posiłkiem (punkt otwarty głównie w sezonie 
letnim). Miłym urozmaiceniem trasy jest odcinek wzdłuż leśnego duktu, stanowiącego fragment śre-
dniowiecznego traktu handlowego łączącego Śląsk z Morawami (tzw. Droga Staromorawska).

0,0 km – Z przystanku autobusowego w Bolesławowie ruszamy w kierunku rynku w Bolesławowie i dalej 
do Nowej Morawy. Trasa wiedzie doliną rz. Morawki oddzielającą od siebie G. Bialskie i Masyw Śnieżnika 
(równolegle z gminnym szlakiem rowerowym 5725 oraz żółtym krajowym szlakiem rowerowym).
4,4 km – Dojeżdżamy do rozwidlenia gdzie nasz szlak łączy się z krajowym niebieskim szlakiem rowe-
rowym (szlak 5725 skręca w lewo na drogę leśną). My wspinamy się drogą asfaltową, w stronę granicy 
państwa. Tam po trudach pedałowania pod górkę będziemy mogli odpocząć.
7,3 km – Dojeżdżamy do Przełęczy Płoszczyna (817 m), dawniej zwaną Morawską, rozgraniczającą 
Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie. Jest to najdogodniejsze przejście przez Sudety w tym rejonie, a do  
XX w. wiódł tędy szlak handlowy z Śląska na Morawy. Wracamy tą samą drogą.
7,7 km – Przy pierwszym rozwidleniu skręcamy w lewo wjeżdżając na leśny dukt, tzw. „Drogę Staro-
morawską”. Na tym odcinku nasza trasa osiągnie najwyższą wysokość (825 m). Rozpoczynamy zjazd 
i docieramy do Przełęczy Staromorawskiej.

Bolesławów → Nowa Morawa → Przełęcz Płoszczyna 
(817 m) → Kamienica → Bolesławów
długość trasy: 14,80 km / czas przejazdu: 2 godz.
stopień trudności: łatwa/średnia

5726



Na Górze Oliwnej w Bolesławowie. fot. A. Pięta

 Jesień w Bolesławowie. fot. M. Ciesłowska
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5726 Do przejścia gran. na Przeł. Płoszczyna
10,00 km – Na Przełęczy 
Staromorawskiej (794 m) 
skręcamy w lewo. Nasz szlak 
pokrywa się teraz z nie-
bieskim szlakiem pieszym 
oraz z krajowym niebieskim 
szlakiem rowerowym. Po-
między wysokimi świerkami 
widać Śnieżnik (1425 m). 
11,6 km – Dojeżdżamy do 
drogi asfaltowej we wsi Ka-
mienica i skręcamy w prawo.
14,8 km – Jadąc w dół wsi 
wzdłuż rz. Kamienica do-
cieramy do punktu startu 
w Bolesławowie.

Bolesławów (niem. Wilhelmstahl) – niegdyś górnicze miasteczko (XIV w.), dziś urokliwa wieś w doli-
nie Morawki, położna pomiędzy G. Bialskimi i Masywem Śnieżnika, z pięknymi widokami na Śnieżnik. 
Kolei linowa Stacji Narciarskiej Kamienica. Barokowy kościół pw. św. Józefa Oblubieńca z rzeźbami dłu-
ta Michała Klahra – wybitnego śląskiego rzeźbiarza epoki baroku. Liczne przykłady sztuki rzeźbiarskiej: 
u wjazdu do wsi rzeźba św. Jana Nepomucena (XIX w.), w centrum wsi figura św. Franciszka Ksawerego 
upamiętniająca epidemię zarazy z XVIII w., na pobliskiej Górze Zawada – tzw. Ogród Oliwny z rzeźbami 
śpiących apostołów (XIX w.). 250 mieszkańców.
Bolesławów był kiedyś miasteczkiem. Powstał jako osada górnicza, a lokację miasta w 1581 r. przeprowadził 
mincerz króla Czech Wilhelm von Oppersdorf (stąd dawna nazwa Wilhelmsthal - Dolina Wilhelma). Wyty-
czono rynek i trzy ulice oraz wzniesiono zabudowę dla gwarków (młodych górników) i drewniany kościół.  
W 1582 r. założono w mieście urząd górniczy. Miasto miało również swój herb. W okolicy wydobywano sre-
bro i rudy żelaza. Już na pocz. XVII w. okazało się, że lokalne złoża są niewielkie i miasteczko zaczęło podupa-
dać. Wojna trzydziestoletnia i zarazy przyczyniły się do zmniejszania rangi osady i w 1891 r. B. stał się wsią. 
W XIX w. B. wymieniano w przewodnikach turystycznych po ziemi kłodzkiej i miejscowość szybko zyskała 
popularność jako dobry punkt wypadowy w Masyw Śnieżnika i G. Bialskie. W l. 20-tych XX w. prowadzone 
tu były kursy jazdy na nartach, a niedaleko znajdowały się skocznia, tory saneczkowe i półka narciarska. Po 
1945 r. B. podupadł, głównie z powodu ograniczenia osadnictwa na jego terenie w związku z działalnością 
kopalni uranu w Kletnie. Od lat 70-tych XX w. B. ponownie rozwija się jako miejscowość turystyczna.

Święty Jan Nepomucen – „najpopularniejszy” święty na terenie Czech, Moraw i Śląska. Żył w XIV w. 
i był wikariuszem arcybiskupa praskiego Jana z Jenštejna. W związku z konfliktem między królem Czech 
Wacławem IV a arcybiskupem, Jan Nepomucen popadł w niełaskę władcy i zrzucono go z mostu Karola 
do rzeki Wełtawy. Według innych podań, Jan Nepomucen po odmówieniu ujawnienia tajemnicy spo-
wiedzi Zofii Bawarskiej królowi czeskiemu Wacławowi IV (król podejrzewał żonę o niewierność), został 
poddany ciężkim torturom i wrzucony do Wełtawy. Jeszcze przed jego beatyfikacją w XVIII w., Jan Nepo-
mucen czczony był jako nieformalny patron Czech. Kult Nepomucena rozwijali głównie jezuici m.in. aby 
osłabić silny w Czechach kult Jana Husa. Dziś Jan Nepomucen uznawany jest za patrona Pragi. Pierwszy 
jego pomnik ustawiono w Pradze na moście Karola. W miejscu wrzucenia go do rzeki miało pojawić się 
pięć gwiazd tworzących aureolę i z taką właśnie aureolą święty jest najczęściej przedstawiany (w środku 
łaciński napis tacui - „milczałem”). Kamienne figury św. Jana Nepomucena spotkamy w wielu miejsco-
wościach regionu. Jest patronem tajemnicy spowiedzi oraz chroni przed powodzią, stąd najczęściej jego 
pomniki ustawiano na mostach, czy przy wjeździe do miejscowości (np. w Bolesławowie). 

Nowa Morawa (niem. Neu Mohrau) – wieś poło-
żona w dolinie Morawki między Masywem Śnieżni-
ka i G. Bialskimi, powstała w XIV w. Wieś graniczna 
między Śląskiem a Morawami. Nieopodal Rezerwat 
„Nowa Morawa” (puszcza jaworowa) oraz przejście 
graniczne na Przełęczy Płoszczyna. Hodowla pstrą-
ga. Wyciąg narciarski. 45 mieszkańców.

Kamienica (niem. Kamnitz) – wieś w dolinie Ka-
mienicy, w Masywie Śnieżnika, założona jako miej-
sce wyrębu lasu i przetwórstwa drewna (XVI w.). 
We wsi warsztat Rzeźbiarstwa Artystycznego (dom 
nr 10). „Stacja Narciarska Kamienica” połączona  
z sąsiednim Bolesławowem. 60 mieszkańców.



Zalew w Starej Morawie na tle Suszycy. fot. L. Kawecki
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Droga nad Lejami  5727

Szlak doprowadza do jednej z najpiękniejszych widokowo dróg w Masywie Śnieżnika – Drogi nad 
Lejami, biegnącej wschodnim zboczem Śnieżnika, wysoko ponad doliną rzeki Kamienicy na wyso-
kości ok. 1000 m. Przy dobrej widoczności możemy podziwiać z niej szeroką panoramę Gór Bial-
skich, czeskich Gór Rychlebskich i Jeseników. Szlak biegnie drogami asfaltowymi, leśnymi drogami 
gruntowymi o utwardzonej nawierzchni, a także szutrowymi, o nierównej nawierzchni (odcinek 
pomiędzy Drogą nad Lejami a Siodłem pod Porębkiem). Najtrudniejszym odcinkiem jest podjazd  
z Kamienicy do Drogi nad Lejami. Niewprawieni rowerzyści mogą jednak podprowadzić rower. Wi-
doki z najwyższego odcinka trasy wynagrodzą trudy, a w Kletnie zaplanować można odpoczynek 
przed wyruszeniem na dalszą część szlaku. 

0,0 km – Rozpoczynamy przy zalewie w Starej Morawie jadąc drogą asfaltową w kierunku południo-
wym. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą biegnącą do Kletna. My kontynuujemy prosto wzdłuż rzeki 
Morawki (po lewej stronie) i wiejskich zabudowań Starej Morawy. Na tym odcinku nasz szlak pokrywa 
się z gminnym szlakiem rowerowym 5725.
1,8 km – Dojeżdżamy do Kamienicy i jedziemy prosto wzdłuż wzdłuż rzadkiej zabudowy wsi, mijając po 
lewej stronie stoki narciarskie Stacji Narciarskiej Kamienica oraz warsztat Rzeźbiarstwa Artystycznego 
(nr 10). Nasz szlak pokrywa się z gminnym szlakiem rowerowym 5726 oraz z krajowym czerwonym 
szlakiem rowerowym (Stara Morawa – Kamienica).
5,0 km – W górnej części wsi, skręcamy z asfaltu w lewo na drewniany most. Po 500 m szlak skręca w 
prawo. Rozpoczynamy długi leśny podjazd, który doprowadzi nas do celu wyprawy. 
8,7 km – Nasz szlak krzyżuje się z żółtym szlakiem pieszym. Kontynuujemy wzdłuż głównego duktu.
12,5 km – Dojeżdżamy do Drogi nad Lejami (1010 m) – celu naszej wyprawy. Warto zaplanować tutaj 
przerwę aby nacieszyć się szeroką panoramą Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika, czeskich Gór Rychleb-
skich i Jeseników. Teraz nasza trasa będzie wiodła z górki. 
13,0 km – Po lewej stronie mijamy schron turystyczny, nasz szlak łączy się z niebieskim szlakiem pieszym. 
Dojeżdżamy do Siodła pod Porębkiem, gdzie niebieski szlak pieszy skręca w prawo. My zjeżdżamy nieco 
niżej i udajemy się w lewo zgodnie z oznakowaniem szlaku, w kierunku drogi asfaltowej w Kletnie. 
15,3 km – Dojechawszy do asfaltówki w Kletnie, skręcamy w prawo i kontynuujemy wzdłuż drogi 
asfaltowej. Po lewej stronie, w oddali widoczne Muzeum Ziemi. Mijamy parkingi przygotowane dla 
turystów licznie odwiedzających atrakcje Kletna: Jaskinię Niedźwiedzią, Muzeum Ziemi i Podziemną 
Trasę Turystyczno – Edukacyjną w Starej Kopalni Uranu.
17,3 km – Zjeżdżamy z drogi asfaltowej w lewo, w las. Nasz szlak biegnie równolegle z gminnym szlakiem 
rowerowym 5728. Rozpoczynamy podjazd leśnym duktem po zboczach góry Rudka (wycieczkę można 
skrócić, pozostając na drodze asfaltowej i jadąc prosto do Starej Morawy). Niebawem rozpoczniemy zjazd, 
mijając kamienną kapliczkę po lewej stronie. Po prawej, widoki na górę Młyńsko i dolinę rzeki Kleśnica. 
20,6 km – Dojeżdżamy do asfaltówki, my skręcamy w lewo na drogę tłuczniową, mijamy wieżę prze-
kaźnikową telefonii komórkowej po lewej stronie i kontynuujemy w dół, aż do drogi asfaltowej w Sta-
rej Morawie. Po prawej stronie Wapiennik „Łaskawy Kamień” z ogrodem japońskim.

Zalew w Starej Morawie → Stara Morawa → Kamienica 
→ Droga nad Lejami (1010 m) → Kletno → Stara Morawa 
→ Zalew w Starej Morawie
długość trasy: 22,20 km / czas przejazdu: 4 godz.
stopień trudności: trudna/bardzo trudna

5727



Rzeźbiarstwo Artystyczne. Kamienica 10.  
fot. A. Pięta.

W Muzeum Ziemi w Kletnie.

Jaskinia Niedźwiedzia – nowoodkryte sale. 
fot. S. Kostka

Krzyżnik, Janowiec i Rudka. fot. M. Ciesłowska

Kapliczka na zboczu Janowca.  
fot. M. Ciesłowska

G
M

IN
N

E 
SZ

LA
K

I R
O

W
ER

O
W

E

29

G
M

IN
N

E 
SZ

LA
K

I R
O

W
ER

O
W

E

28

Pętla Janowej Góry  5728 5727 Droga nad Lejami
21,5 km – Skręcamy w lewo i zjeżdżamy z drogi as-
faltowej na tłuczniową. Kontynuujemy równolegle 
do żółtego szlaku pieszego oraz międzynarodowe-
go szlaku rowerowego ER2. 
22,2 km – Powracamy do punktu startu przy zale-
wie w Starej Morawie. 

Rzeźbiarstwo Artystyczne, Kamienica 10 – moż-
liwość poznania lokalnego rzeźbiarza – Pana Stani-
sława Kurowskiego i zakupu małych rzeźb i pamią-
tek z drewna. Pan Stanisław Kurowski sam nauczył 
się fachu i najchętniej wykonuje rzeźby z jasnego 
drewna jesionowego i jaworowego. Imponujące są 
jego rzeźby bajkowych stworów i ludowych postaci – często wykonywane w naturalnych rozmiarach. 
Liczne rzeźby artysty można oglądać w Karczmie „Czarna Góra” w Siennej.
Kletno (niem. Klessengrund) – wieś położona w krętej i głębokiej dolinie rzeki Kleśnica, w Masywie 
Śnieżnika. Powstała w XVI w. jako ośrodek górniczy. Wydobywano tu rudy żelaza, srebra, fluoryt, rudy 

uranu i złoto. Dziś Kletno jest celem wypraw poszu-
kiwaczy minerałów. Występujące tu bogactwo mi-
nerałów wynika z urozmaiconej budowy jednostki 
geologicznej nazywanej Metamorfikiem Lądka 
i Śnieżnika (bardzo stara formacja, datowana na 
570 mln lat, zaliczana do przełomu proterozoiku 
i paleozoiku). Kletno jest dziś znaną miejscowością 
letniskową, oferującą coraz więcej atrakcji. Naj-
piękniejsza w Polsce jaskinia – „Jaskinia Niedźwie-
dzia”. Podziemna Trasa Turystyczno-Eduykacyjna 
w Starej Kopalni Uranu. Muzeum Ziemi i Park Juraj-
ski. Łowisko pstrąga „Nad stawami”. Dzwonnica na 
Górze Młyńsko. 50 mieszkańców.

Jaskinia Niedźwiedzia – największa atrakcja przyrodnicza Masywu Śnieżnika, jaskinia krasowa z naj-
bogatszą w Polsce szatą naciekową, odkryta w 1966 r. podczas eksploatacji marmurów. Środkowym, 
z trzech, poziomem biegnie udostępniona dla turystów trasa. Wyeksponowano bogate formy krasowe: 

stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, draperie, kaskady 
i inne. Najbardziej okazałe nacieki kaskadowe mają 
wysokość ok. 8 metrów. Znajdują się tu również 
szczątki kostne zwierząt epoki lodowcowej, w tym 
niedźwiedzia jaskiniowego. Poza standardową trasą 
(350 m, 45 min), od 2013 r. organizuje się speleolo-
giczne zejścia do niższych partii jaskini, które nie są 
udostępniane turystom na co dzień. Rok 2012 przy-
niósł odkrycie, dzięki któremu jaskinia może dołą-
czyć do listy fenomenów przyrody o randze między-
narodowej. Członkowie Sekcji Grotołazów Wrocław 
oraz Sekcji Speleologicznej Niedźwiedzie z Kletna 
dokonali odkrycia nowych partii Jaskini Niedźwie-
dziej. Speleolodzy udowodnili istnienie 500 m nie-
znanych dotąd korytarzy, w tym sali o wymiarach 
120 x 30 x 30 m, z bogatą szatą naciekową, nazwaną 
Salą Mastodonta. Trwają prace badawcze, a udo-
stępnienie nowoodkrytych partii jaskini dla ruchu 
turystycznego wpisane zostało w Strategię Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego. Zwiedzanie jaskini 
wymaga wcześniejszej rezerwacji (zobacz rozdział: 
„Nie uśnij w trawie!” – atrakcje turystyczne).

Muzeum Ziemi. Bogactwo (ponad 60!) i różnorodność występujących w okolicy minerałów przy-
ciąga miłośników skarbów ziemi – geologów naukowców i pasjonatów. Jednym z nich jest Pan Arnold 
Miziołek – kolekcjoner – twórca Muzeum Ziemi wyróżnionego przez polskie Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, ze zbiorami wielokrotnie nagradzanymi na międzynarodowych wysta-
wach. Zobaczymy tutaj wielkie skamieniałe jaja, z których miliony lat temu nie zdążyły się wykluć małe 
dinozaury! Wśród eksponatów znajdują się kamienie, minerały i skamieniałości, nawet sprzed 250 mln 
lat. Muzeum przeniesie was w niewyobrażalnie odległe czasy… Na miejscu mini park jurajski – gratka 
dla najmłodszych oraz sklep z autorską biżuterią z kamieni półszlachetnych, także nieoszlifowanych. 
Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjną w Starej Kopalni Uranu – zobacz opis szlaku 5728.

Jeden z łatwiejszych szlaków rowerowych w Gminie Stronie Śląskie, biegnący głównie drogami asfal-
towymi. Szlak okrąża górski grzbiet odchodzący na północny - wschód od Żmijowca. Grzbiet ten roz-
dziela doliny rzek: Kleśnicy, Morawki i Siennej Wody, a tworzą go trzy wzniesienia: Krzyżnik (710 m), 
Janowiec (884 m) i Rudka (952 m), które okrążymy podczas naszej wycieczki. Najwyższy punkt trasy 
osiągniemy w Janowej Górze – najmniejszej i najwyżej położonej miejscowości w Masywie Śnieżnika.
Krótki dość stromy podjazd drogą polną w górnej części Stronia Śląskiego wsi wynagrodzą piękne 
widoki gór (wystarczy przystanąć i obrócić się). Natomiast leśny odcinek pomiędzy Kletnem a Starą 
Morawą (wymagający krótkiego ale dość stromego podjazdu od strony Kletna) można łatwo omi-
nąć, kierując się z Kletna do Stronia Śląskiego główną drogą asfaltową. Polecamy jednak zmierzenie 
się z trasą według jej oznakowanego przebiegu.

0,0 km – Rozpoczynamy pod Urzędem Miejskim w Stroniu Śląskim. Kierujemy się w stronę Siennej. 
0,3 km – Skręcamy w lewo na drogę gminną. Jedziemy wzdłuż doliny Siennej Wody, wąską, łagodnie 
wznoszącą się gminną drogą asfaltową. Wokoło szeroka dolina i wspaniałe krajobrazy. Po prawej stro-
nie łagodne wzniesienia Krowiarek, w oddali Czarna Góra (1205 m), po lewej stronie góra Krzyżnik. 
Jesteśmy na terenie Stronia Ślaskiego wsi.
1,6 km – Mijamy kamieniołom marmuru po lewej stronie, a następnie działkę sołecką po prawej. 
2,8 km – Dojeżdżamy do miejsca, gdzie droga asfaltowa skręca w prawo w dół w kierunku drogi wojewódzkiej 
do Siennej. My nie zmieniamy kierunku i wjeżdżamy na polną drogę. Jedziemy zboczem góry Janowiec, nachy-
lenie drogi zwiększa się. Za naszymi plecami piękne widoki na góry. Wjeżdżamy w las, nachylenie drogi zmniej-
sza się. Droga gruntowa prowadzi wśród drzew poniżej dawnej sztolni św. Jana (w okolicach Janowej Góry już 
w XVI w. prowadzona była działalność górnicza). Gdzie-
niegdzie widać ruiny domostw – pozostałości po wsi. 
4,4 km –Droga wyprowadza nas z lasu na drogę 
asfaltową. Znajdujemy się w Janowej Górze. Skrę-
camy w lewo i podjeżdżamy.
5,5 km – Docieramy do skrzyżowania dróg. Po lewej 
stronie nowe domy, po prawej, w oddali pozostałości 
po starej zabudowie wsi. Kierujemy się drogą asfalto-
wą w dół, do Kletna, zgodnie z oznakowaniem szlaku.
6,3 km – Po drodze, po lewej stronie mijamy par-
king przy Podziemnej Trasie Turystyczno-Eduka-
cyjnej w starej kopalni uranu. Tuż przed końcem 
zjazdu, po prawej widzimy budynek Muzeum Ziemi 
z mini parkiem jurajskim. 
7,5 km – Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą as-
faltową w Kletnie i udajemy się w lewo. Jedziemy 
przez 1 km.
8,5 km – Skręcamy w lewo do lasu, zgodnie z ozna-
kowaniem szlaku. Nasz leśny dukt wiedzie zboczem 
gór Rudka i Janowiec. Mijamy tablicę dydaktyczną 
o nietoperzach oraz kamienną kapliczkę.

Stronie Śląskie → Stronie Śląskie wieś → Janowa Góra → 
Kletno → Stara Morawa → Stronie Śląskie
długość trasy: 15,60 km / czas przejazdu: 2 godz.
stopień trudności: łatwa/średnia

5728



Wapiennik Łaskawy Kamień w Starej Morawie. 
fot. M. Rybczyński
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5728 Pętla Janowej Góry
11,8 km – Dojeżdżamy do drogi asfaltowej. Kierujemy się w lewo na drogę tłuczniową, po lewej stro-
nie mijamy wieżę przekaźnikową telefonii komórkowej. Otwierają się widoki na Stronie Śląskie, Kro-
wiarki i Góry Złote. Nieco z tyłu po prawej - Młyńsko. 
12,6 km – Na następnej krzyżówce skręcamy w lewo w drogę utwardzoną tłuczniem i jedziemy  
w kierunku Stronia Śląskiego. 
13,3 km – Dojeżdżamy do nowej drogi gminnej przy zalewie. Mijamy zbiornik retencyjny i zaporę na 
rzece Morawce (14,7). 
15,6 km – Wyjeżdżamy drogą prosto pod Urząd Miasta, gdzie kończy się trasa.

Stronie Śląskie wieś (niem. Seitenberg) – wieś letniskowa położona w dolinie Janówki pomiędzy 
Krowiarkami a Masywem Śnieżnika, nieopodal Siennej (Ośrodek Górski „Czarna Góra”). Liczne przy-
drożne kapliczki i krzyże oraz zachowane stare zagrody (XIX /XX w.). 220 mieszkańców.

Góra Krzyżnik (710 m) – według podań, jeszcze w XVIII – XIX w. okoliczni mieszkańcy odprawiali na 
niej pogańskie obrzędy, takie jak kupalnocka. Na szczycie Krzyżnika stoi drewniany krzyż. W l. 50-tych 
XX w. poszukiwano tu rud uranowych (pozostałością prac jest pozioma sztolnia, długości około 50 m  
w północnym stoku, która dziś jest miejscem zimowania nietoperzy). Już w I poł. XIX w. na Krzyż-
niku eksploatowane było złoże marmuru nazywanego Biała Marianna od imienia Marianny Orań-
skiej, dawnej właścicielki okolicznych ziem. Po 1954 r. przystąpiono do eksploatacji od strony Stronia 
Śląskiego wsi. Kamień pozyskiwany stąd nazywany Zielona Marianna i Różowa Marianna posiada 
szaro-zielonkawe i różowe zabarwienie. Wydobyty marmur przerabiały Strońskie Zakłady Kamienia 
Budowlanego (produkowano grys oraz płyty okładzinowe i bloki). Marmury z Krzyżnika dekorują m.in. 
reprezentacyjne gmachy w Warszawie: Pałac Kultury i Nauki, Sejm i Teatr Wielki. Obecnie kamienioło-
my na Krzyżniku nie są eksploatowane.

Janowa Góra (niem. Johannesberg) – dawna osada górnicza (XVI w.), w XIX/XX w. miejscowość tu-
rystyczna, najwyżej położona i najmniejsza wieś letniskowa w Masywie Śnieżnika po polskiej stronie. 
Przy głównej drodze w kierunku Siennej – zapomniany barokowy kościół św. Jana Nepomucena z XVIII 
w. 6 mieszkańców.

Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie – trasa zapozna Was 
z sięgającymi średniowiecza górniczymi tradycjami Masywu Śnieżnika. Zobaczycie niebywałe koloro-
we wystąpienia minerałów (m.in. fluoryt, ametyst, kwarc) i dowiecie się co związało zaciszną wioskę 
Kletno z radzieckimi nuklearnymi planami militarnymi. Wspaniała lekcja historii i geologii. W ofercie 
„ekstremalna przygoda w Masywie Śnieżnika” czyli eksploracja nieudostępnionych na co dzień sztolni 
dawnej kopalni uranu oraz średniowiecznych chodników kopalni rud żelaza sprzed 600 lat! (wymaga-
na wcześniejsza rezerwacja).

Jaskinia Niedźwiedzia oraz Muzeum Ziemi w Kletnie – zobacz opis trasy 5727

Wapiennik „Łaskawy Kamień” w Starej Mora-
wie – unikalny zabytek architektury przemysłowej 
XIX w. Z jego historią związane są cztery fascynu-
jące postacie: Karl Schinkel (XIX w.) – genialny  
niemiecki architekt i urbanista, odpowiedzialny 
za wszystkie państwowe projekty budowlane 
realizowane w Prusach w poł. XIX w. (zaprojek-
tował wapiennik), Benjamin Thompson hrabia 
Rumford (XVIII/XIX w.) amerykański fizyk i wyna-
lazca (wynalazł technologię, którą wykorzystano 
przy budowie wapiennika), Marianna Orańska 
(XIX w.) – niederlandzka królewna, właścicielka 
okolicznych ziem i jedna z najbardziej niekon-
wencjonalnych kobiet Europy XIX w. (zleciła bu-
dowę wapiennika) oraz prof. Jacek Rybczyński 
– znany w Polsce i za granicą artysta grafik i pe-
dagog. W latach 70-tych XX w. Profesor zakupił 
zrujnowany wapiennik i wraz z rodziną stworzył 
w nim muzeum druku artystycznego z atelier. 
Wapiennik to miejsce edukacji artystycznej dzieci 
i młodzieży oraz przestrzeń otwarta dla filozoficz-
nych dyskusji oraz literackich i muzycznych spo-
tkań. Przy Wapienniku ogród japoński.



Widok ze skałek na Żmijowcu. fot. A. Pięta
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Do Schroniska „Na Śnieżniku”  5729

Trasa prowadzi do najwyższych partii Masywu Śnieżnika. Jest trudna i wymaga pokonania długich, 
typowo górskich, kamienistych odcinków (np. grzbiet Żmijowca). Polecana osobom z doświadcze-
niem w górskich wyprawach rowerowych oraz dysponującym dobrymi górskimi rowerami z amor-
tyzacją. Szerokie panoramy gór ze Żmijowca oraz z Hali pod Śnieżnikiem to nagroda dla wytrwałych.

0,0 km – Początek trasy znajduje się przy górnej stacji kolei linowej na Czarnej Górze. Pokonujemy to 
wzniesienie wjeżdżając koleją linową z Siennej. Obsługa wyciągu pomaga wygodnie usadowić się z rowe-
rem na krześle. Przed wyruszeniem na rowerowy szlak warto podejść na szczyt Czarnej Góry (1205 m), 
gdzie stoi wieża widokowa, z której rozpościera się piękna panorama gór. Po zejściu ze szczytu wyrusza-
my na oznakowaną trasę. Wąska i kamienista leśna ścieżka doprowadzi nas do skrzyżowania ze szlakami 
pieszymi (0,4 km), a dalej do drogi asfaltowej, przy której znajduje się maszt przekaźnika TV. 
0,7 km – Od masztu przekaźnika TV zjeżdżamy łagodnie opadającą asfaltową drogą aż do rozwidlenia 
szlaków rowerowych. 
2,5 km – Na rozwidleniu szlaków, asfaltówka skręca w prawo w dół (żółty szlak rowerowy). My skrę-
camy w lewo na leśny dukt i jedziemy w kierunku Przełęczy Żmijowa Polana – ważnego węzła szlaków 
turystycznych, ze schronem i ławeczkami. 
3,9 km – Na Żmijowej Polanie skręcamy w prawo. Odtąd, aż do Hali Pod Śnieżnikiem nasz szlak pokry-
wa się z krajowym zielonym szlakiem rowerowym, z czerwonym szlakiem pieszym, sudeckim szlakiem 
konnym oraz ze szlakiem narciarstwa biegowego. W szczycie sezonu, grzbietem Żmijowca przemiesz-
cza się wielu turystów – prosimy o zachowanie ostrożności. Gruntowa leśna droga doprowadzi nas 
na Żmijowiec, gdzie trasa wypłaszcza się ale staje się bardziej kamienista. Piękne otwarte widoki re-
kompensują trudy. 
5,9 km – Dojeżdżamy do ławeczek nieopodal Mariańskich Skał (aby do nich dotrzeć musimy zjechać ze 
szlaku). Z Mariańskich Skał roztacza się przepiękny widok na Masyw Śnieżnika i G. Bialskie na wscho-
dzie oraz Rów Górnej Nysy na zachodzie. Powracamy na szlak.
7,1 km – Dojeżdżamy do kolejnych ciekawych form skalnych - przy nich ławeczki. Przed nami widok na 
Stromą (1166 m) i Śnieżnik (1425 m). 
8,3 km – Docieramy do dużego skrzyżowania szlaków turystycznych na Przeł. Śnieżnickiej. Teraz trudny 
podjazd szeroką ale kamienistą drogą w kierunku schroniska.
9,1 km – Z Hali pod Śnieżnikiem piękne widoki na Sudety Zachodnie. Warto udać się na szczyt Śnieżni-
ka (1425 m) – jeden z najlepszych punktów widokowych w całych Sudetach. Spod schroniska zjeżdża-
my tą samą drogą (ostrożnie!) do Przeł. Śnieżnickiej.
9,9 km – Na Przeł. Śnieżnickiej skręcamy w prawo. Przed nami ok. 4,5 km zjazdu wyboistą, kamieni-
stą drogą, na której należy zachować szczególną ostrożność i nie rozwijać dużej prędkości! Jedziemy 
wzdłuż granicy rezerwatu przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia”, który znajduje się po lewej stronie, poni-
żej naszej drogi. 
13,5 km – Na rozwidleniu skręcamy w lewo i zjeżdżamy do drogi asfaltowej w Kletnie.
14,6 km – Miło jest wjechać na równą nawierzchnię! Kierujemy się w prawo, mijamy źródło Marianny 
(bardzo dobra woda!), a następnie dawny kamieniołom marmuru po lewej. 
15,3 km – W oddali, po lewej Muzeum Ziemi, w którym zobaczyć warto unikatową prywatną kolekcją 
skał i minerałów z całego świata! 

Sienna → Przełęcz Żmijowa Polana (1049 m) →  
Żmijowiec (1154 m) → schronisko „Na Śnieżniku” (na Hali 
pod Śnieżnikiem 1218 m) → Kletno → Sienna
długość: 19,2 km / stopień trudności: trudna
czas przejazdu: 3 godz.

5729



Kolej linowa na Czarna Górę w Siennej.  
fot. I. Zamojska

Schronisko Na Śnieżniku. fot. A. Pięta

Biała Lądecka. Stary Gierałtów. fot. M. Zawal

Widok na Dolinę Białej Lądeckiej z Bielic. fot. T. Gmerek.
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Szlak  
czerwony
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Pętla Gór Bialskich5729 Do Schroniska „Na Śnieżniku”
15,7 km – Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą asfaltową prowadzącą do Siennej. Skręcamy w lewo 
i rozpoczynamy podjazd. 
16,8 km – Po drodze kolejna krajoznawcza atrakcja - Podziemna Trasa Turystyczna-Edukacyjna w Sta-
rej Kopalni Uranu. 
17,7 km – Dojeżdżamy do Janowej Góry, skręcamy w lewo w kierunku Siennej. Przyjemnym, ok. 2 ki-
lometrowym zjazdem drogą asfaltową kończymy naszą wycieczkę. 
19,2 km – Dojeżdżamy do przystanku autobusowego w Siennej.

Sienna – malowniczo położona miejscowość (680 - 800 m), założona w XVI w., w górnej części doliny 
Siennej Wody, otoczona wzniesieniami Krowiarek oraz Masywu Śnieżnika. Jedne z najlepszych punk-
tów widokowych w Sudetach: Czarna Góra (kolejka linowa i wieża widokowa), Przełęcz Puchaczówka i 
Skowronia Góra. Już w okresie międzywojennym osada była jednym z dwóch na Dolnym Śląsku, obok 
Zieleńca, najbardziej znanym miejscem o doskonałych warunkach do uprawiania sportów zimowych. 
Od kilkunastu lat dynamicznie rozwija się tutaj Ośrodek Narciarski „Czarna Góra”. W sezonie letnim 
organizowane są zawody Pucharu Polski DH (czerwiec), Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 
(sierpień) oraz Stroński Rajd Turystyczny (sierpień). Sienna posiada też zabytki sakralne pięknie wpisu-
jące się w górski krajobraz. Obok dolnej stacji kolei linowej znajduje się kościół filialny pw. św. Michała 
Archanioła z drugiej poł. XVIII wieku, a na Przełęczy Puchaczówka, przy rozłożystej lipie stoi urokliwa 
kapliczka z XVIII wieku. 20 mieszkańców.

Ośrodek Narciarski „Czar-
na Góra” – stoki Czarnej Góry 
i Żmijowca służą jako narto-
strady (łącznie ponad 10 km 
tras) jednego z największych 
i najlepszych ośrodków nar-
ciarskich w Polsce więc warto 
powrócić tutaj zimową porą 
(www.czarnagora.pl).

Mariańskie Skały – malow-
nicza grupa skalna na Żmi-
jowcu, zbudowana z bardzo 
twardych i odpornych na pro-
cesy niszczące amfibolitów, 
kwarcytów i łupków kwarcy-

towych. Są to skałki stokowe o wysokości kilkunastu metrów i nieco niższe skałki wyrastające ponad 
płaską powierzchnię wierzchowiny. Najciekawszy jest skalny mur widoczny na zachód od głównej 
kulminacji Żmijowca. 

Śnieżnik (1425 m) – jeden z najlepszych punktów widokowych w Sudetach, już w XVIII w. stano-
wił cel górskich wycieczek. Intensywny rozwój turystyki w Masywie Śnieżnika rozpoczął się jednak 
w 1838 r., kiedy to znaczna część okolicznych ziem stała się własnością królewny Marianny Orań-
skiej (Wilhelmine Friederike Luise Charlotte Marianne z dynastii Oranje-Nassau 1810-1833 r., żona 
Albrechta von Hohenzollerna). Będąc przedsiębiorczą i skuteczną w działaniu kobietą, przyczyniła się 
do znacznego rozwoju swoich ziem. Pierwsze wzmianki o zagospodarowaniu Śnieżnika sięgają 1808 r. 
(stały tu wtedy obory i „budy” pasterskie). W 1869 r. Marianna Orańska sprowadziła ze Szwajcarii 
górala, który na Hali pod Śnieżnikiem wybudował gospodarstwo zwane „Szwajcarką” (do dziś stanowi 
ono część schroniska). W 1871 r. do schroniska doprowadzono drogę i od tamtej pory stanowi ono 

jeden z ulubionych przystanków podczas 
wycieczek w Masyw Śnieżnika. Szczyt 
Śnieżnika objęty jest ochroną jako Re-
zerwat przyrody „Śnieżnik Kłodzki” 
(występują tu unikatowe gatunki roślin 
wysokogórskich). Trwają zaawansowane 
prace nad odbudową wieży widokowej 
na Śnieżniku, która przez ponad 150 lat 
stanowiła symbol ziemi kłodzkiej (1899 - 
lata 70-te XX w.).

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie – zo-
bacz opis trasy 5727.

Szlak okrąża Góry Bialskie – najmniej zaludnione i najbardziej zalesione pasmo polskich Sudetów. 
Podjazd w wyższe partie Gór Bialskich (gdzie czeka nas frajda przemieszczania się piękną widoko-
wo leśną asfaltową drogą na wysokości ok. 1000 m) proponujemy doliną Młynówki (przez wieś 
Młynowiec), a powrót Doliną Białej Lądeckiej (drogi asfaltowe biegnące przez Bielice, Nowy i Stary 
Gierałtów oraz Goszów). „Bialska pętla” jest piękna widokowo, ciekawa pod względem przyrodni-
czym i urozmaicona technicznie. Na trasie występują niełatwe szutrowe odcinki. W zamian czeka 
nas przyjemny, długi szosowy zjazd wzdłuż Doliny Białej Lądeckiej.

0,0 km – Rozpoczynamy w Stroniu Śląskim na skrzyżowaniu ulic Nadbrzeżnej i A. Mickiewicza (przy 
siedzibie Straży Miejskiej i Posterunku Policji) i udajemy się ul. Nadbrzeżną w kierunku południowym.
Na rondzie skręcamy w kierunku osiedla Morawka i wsi Młynowiec.
4,1 km – Na końcu Młynowca asfalt przechodzi w drogę szutrową prowadząca wzdłuż malowniczego 
potoku Młynówka. Podjazd staje się coraz bardziej stromy. 
8,1 km – Dojeżdżamy do skrzyżowania szlaków na Przełęczy Dział. Kierujemy się na pierwszą drogę 
asfaltową w prawo w kierunku Przeł. Suchej. Jedziemy piękną widokowo, wznoszącą się, to znowu 
opadającą asfaltową drogą. 
11,7 km – Dojeżdżamy do Wielkiego Rozdroża, dalej prosto w kierunku Przeł. Suchej.
13,1 km – Na Przeł. Suchej skręcamy w lewo i jedziemy dalej asfaltową drogą 
15,3 km – Dojeżdżamy do rozdroża. Skręcamy w lewo, zjeżdżamy z asfaltu na szutrową drogę, w kierunku 
Siodła Martena. Odtąd aż do Bielic czeka nas zjazd po drodze szutrowej z dużą ilością luźnych kamieni.
19,5 km – Dojeżdżamy do dużego rozdroża (z prawej strony mały staw retencyjny), skręcamy w lewo  
w kierunku Bielic. Przejeżdżamy przez mostek nad Białą Lądecką. 
20,2 km – Wjeżdżamy do Bielic, po prawej stronie mijamy leśniczówkę. Po lewej stronie wyciąg nar-
ciarski, po prawej kościół. Opuszczamy Bielice, jedziemy dalej główną drogą w kierunku Nowego  
Gierałtowa. 
23,6 km – Po prawej stronie mijamy 
leśniczówkę w Nowym Gierałtowie. 
Dalej, w centrum wsi po prawej na 
wzgórzu barokowy kościół. 
28,6 km – Zjeżdżamy z głównej drogi 
w prawo w wąską gminną drogę as-
faltową. Przejeżdżamy przez mostek 
nad Białą Lądecką. Na skrzyżowaniu 
jedziemy w lewo wzdłuż Białej Lądec-
kiej. Po lewej widoczny na górce baro-
kowy kościół w Starym Gierałtowie. 
30,6 km – Wjeżdżamy ponownie 
na główną drogę. Po prawej stronie 
mijamy „Wiatę Pod Bocianem”. Cały 
czas jedziemy w kierunku Stronia Śl.

Stronie Śląskie → Młynowiec → Przeł. Dział (922 m) →  
Przeł. Sucha (1001 m) → Bielice → Nowy Gierałtów →  
Stary Gierałtów → Goszów → Stronie Śląskie
długość: 34,9 km / czas przejazdu: 4,5 godz.
stopień trudności: trudna 



Muzeum Minerałów w Stroniu Śląskim.  
fot. M. Zawal

Stronie Śląskie na tle Gór Bialskich. fot. M. Ciesłowska
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31,4 km – W Goszowie na skrzyżowaniu zjeżdżamy z głównej drogi w lewo, przejeżdżamy przez mostek 
nad Białą Lądecką. 
32,9 km – Wracamy na główną drogę. Po prawej stronie mijamy Villę Elise – dawną rezydencję wła-
ścicieli huty szkła kryształowego.
34,9 km – Wracamy do punktu startu na ulicy Nadbrzeżnej

Stronie Śląskie – jak nazwa wskazuje – Stronie (niem. Seitenberg) – znajduje się na „górskim ustro-
niu” i z tego słynie. Kameralne miasteczko – ciche i bezpretensjonalne – rozwinęło się u podnóża kilku 
pasm górskich Sudetów Wschodnich (Krowiarek, Gór Bialskich i Złotych oraz Masywu Śnieżnika), a po-
wstało z połączenia części sąsiadujących z sobą górskich wsi: Strachocina (niem. Schreckendorf), Stronia 

(niem. Seitenberg) i Goszowa (niem. Gompersdorf). 
Początki tych osad sięgają czasów średniowieczna 
ale historia Stronia Śląskiego – miasta rozpoczęła się 
dopiero w 1967 r., kiedy nadano mu prawa miejskie. 
Stronie Śląskie należy do nielicznych miast w Su-
detach, których liczba ludności po 1945 r. znacznie 
zwiększyła się – przede wszystkim dzięki działalności 
huty szkła kryształowego (zwiedzanie huty zarezer-
wować można w siedzibie PTTK, przy hucie działa 
też sklep firmowy) oraz jednego z największych 
w kraju szpitali dla osób psychicznie i nerwowo 
chorych. Obecnie w życiu gospodarczym miasteczka 
największe znaczenie odgrywa turystyka, rozwija-
jąca się w oparciu o walory górskiego krajobrazu. 
W XIX w. w północnej części obecnego miasta swoją 
letnią rezydencję miała przedsiębiorcza właścicielka 
obszernych dóbr ziemskich na ziemi kłodzkiej – Wil-
helmine Friederike Luise Charlotte Marianne z dy-

nastii Oranje-Nassau, żona Albrechta von Hohenzollerna (którego pałac do dziś oglądać można w Ka-
mieńcu Ząbkowickim). W zachowanym budynku dworu znajduje się dziś Urząd Miejski (w XIX w. dwór 
udostępniany był do zwiedzania). Sąsiednie okazałe zabudowania gospodarcze, poewangelicki kościół 
p.w. Zmartwychwstania Pańskiego (przy nim kolumna wotywna z 1672 r. fundacji sędziego Wolffa, z 
kręconym trzonem – jedyna tego rodzaju na Ziemi Kłodzkiej) oraz park miejski tworzyły niegdyś zespół 
dworski (XVIII-XX w.), stanowiący centrum administracyjne dóbr strońskich. Najcenniejszy zabytek archi-
tektury stanowi barokowa świątynia o bogatym wystroju położona na stromej skarpie powyżej central-
nej ulicy miasta – Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa, w którym zobaczyć można 
rzeźby dłuta Michała Klahra – najwybitniejszego śląskiego rzeźbiarza epoki baroku. Na przykościelnym 
cmentarzu znajduje się grób założyciela tutejszej huty szkła Franciszka Losky’ego i jego żony Teresy. Cie-
kawie prezentuje się także odnowiony przez gminę budynek dawnej stacji kolejowej z 1897 r. o kon-
strukcji ryglowej, w którym działa dziś Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury oraz informacja turystyczna. 
W centrum miasteczka, przy ulicy Kościuszki warto odwiedzić rodzinne Muzeum Minerałów z kolekcją 
skał i minerałów z Polski i ze świata, przy którym działa także sklep z autorską biżuterią z kamieni pół-
szlachetnych.

Szlaki turystyczne prowadzące ze Stronia Śląskiego.
Szlaki piesze:
– w Góry Bialskie (żółty szlak pieszy), 
– przez Krowiarki na Czarną Górę w Masywie Śnieżnika (zielony szlak pieszy),
– do Hali pod Śnieżnikiem przez Kletno (żółty szlak pieszy),
– gminny szlak pieszy nr 1 „Wokół Stronia Śląskiegio”
Szlaki rowerowe:
– gminne szlaki rowerowe: 5721 Do 
Lądka-Zdroju, 5725 Pętla Gór Bial-
skich – zachodnia oraz 5728 Pętla 
Janowej Góry,
– międzynarodowy szlak rowerowy 
ER-2 do Międzygórza przez Kletno  
i Przełęcz Śnieżnicką.

Więcej informacji o miejscowościach 
i atrakcjach na trasie: zobacz opisy 
gminnych szlaków rowerowych.





Bialska asfaltówa. fot. J. Jasicki Górna stacja kolei linowej na Czarnej Górze.fot. M. Orzechowski

Kapliczka na Przełęczy Puchaczówka. fot. I. ZamojskaPod Małym Śnieżnikiem. fot. A. Pięta
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Szlak  
niebieski MTB Sienna – Czarna Góra Szlak  

zielonyPrzełęcz Gierałtowska – Bystrzyca Kłodzka

Trudny górski szlak, na dużych odcinkach pokrywający się z międzynarodowym niebieskim szla-
kiem pieszym. Prowadzi przez wiele szutrowych i kamienistych odcinków. Polecany rowerzystom 
o dobrej kondycji, lubiącym typowo górskie szlaki (np. jako trening przed maratonami MTB). Prze-
kraczając polsko-czeską granicę państwową na Przełęczy Gierałtowskiej, Przełęczy Płoszczyna lub 
Przełęczy Puchacza możemy włączyć się w system czeskich szlaków rowerowych.

0,0 km – Rozpoczynamy na Przeł. Gierałtowskiej, będącej doskonałym punktem wypadowym na 
stronę czeską. Kierujemy się w dół drogą asfaltową w kierunku Nowego Gierałtowa. 
1,0 km – Przejeżdżamy przez mostek nad Białą Lądecką i dojeżdżamy do głównej drogi Bielice - 
Stronie Śl. Kierujemy się w prawo w stronę Starego Gierałtowa. 
2,0 km – Na kolejnym skrzyżowaniu zjeżdżamy z głównej drogi w boczną, ostro w lewo pod górę. 
Czeka nas długi podjazd wąską asfaltową drogą w kierunku Przełęczy Dział.
7,1 km – Na Przełęczy Dział jedziemy w lewo drogą asfaltową w kierunku Przełęczy Suchej.
10,9 km – Dojeżdżamy do skrzyżowania pięciu dróg, zwanego Wielkim Rozdrożem.
12,3 km – Dojeżdżamy do Przełęczy Suchej. Skręcamy z asfaltu w pierwszą drogę w prawo. Przed 
nami bardzo stromy zjazd. Jedziemy kamienistą drogą w dół. 
15,4 km – Wjeżdżamy na asfaltową drogę powyżej Nowej Morawy, skręcamy w lewo pod górę 
w kierunku Przeł. Płoszczyna. 
18,0 km – Na kolejnej krzyżówce, na ostrym zakręcie, zjeżdżamy z asfaltu, jedziemy w prawo 
szutrową drogą w stronę Przełęczy Staromorawskiej (jadąc dalej asfaltem dostaniemy się do 
granicy państwowej na Przełęczy Płoszczyna, za którą możemy włączyć się w system czeskich 
szlaków rowerowych).

20,4 km – Dojeżdżamy do dużego rozdroża na Przełęczy Staromorawskiej. Skręcamy w lewo, zjeżdżamy stromo  
w dół, a następnie na rozdrożu w prawo. Przez drewniany mostek wjeżdżamy na asfalt. 
21,9 km – Jesteśmy w górnej części wsi Kamienica. Skręcamy w lewo do góry. Na kolejnym skrzyżowaniu 
zjeżdżamy z asfaltu i jedziemy szutrową drogą w prawo pod górę, mijając po prawej dawną strażnicę Wojska 
Ochrony Pogranicza. Cały czas jedziemy zgodnie z oznakowaniem szlaku. Poniżej Siodła pod Porębkiem nasz 
szlak łączy się z międzynarodowym szlakiem rowerowym ER-2, który biegnie pod górę w kierunku Przeł. 
Śnieżnickiej i dalej do Międzygórza. My skręcamy w prawo i zjeżdżamy w dół do kolejnego rozdroża.
26,4 km – Jesteśmy w Kletnie, powyżej parkingu PTTK i Muzeum Ziemi, przy drodze Kletno – Jaskinia Niedź-
wiedzia. Jedziemy w lewo pod górę, po lewej stronie mijamy źródło „Marianna”, po prawej dawny kamienio-
łom Kletno I. Dojeżdżamy do małego leśnego parkingu znajdującego się po prawej stronie. Po lewej, powyżej 
znajdują się schodki prowadzące do pawilonu wejściowego do Jaskini Niedźwiedziej.
29,3 km – Od parkingu zjeżdżamy z asfaltu w szutrową drogę, kierując się prosto w górę zgodnie z oznakowa-
niem. Stromym podjazdem docieramy do Przeł. Śnieżnickiej.
31,7 km – Na Przeł. Śnieżnickiej jedziemy dalej prosto, ostro pod górę w kierunku schroniska „Na Śnieżniku”. 
32,6 km – Dojeżdżamy do schroniska, skąd widoczna jest przepiękna panorama na Masyw Śnieżnika, Góry By-
strzyckie, Orlickie oraz Rów Górnej Nysy. W schronisku warto zaplanować posiłek, gdyż znane jest z pysznej kuchni. 
Dalej jedziemy prosto, delikatnie wznoszącą się drogą w kierunku Małego Śnieżnika. Objeżdżamy Mały Śnieżnik od 
strony północnej, kierujemy się w stronę Przełęczy Puchacza. Na tym odcinku czeka nas stromy, kamienisty zjazd do 
rozdroża. Po prawej wspaniała panorama na Masyw Śnieżnika oraz Góry Bystrzyckie i Rów Górnej Nysy. 
37,5 km – Na rozdrożu nasz szlak łączy się z żółtym szlakiem pieszym prowadzącym z Międzygórza na Przeł. 
Puchacza. Wycieczkę możemy kontynuować zjeżdżając do Międzygórza wzdłuż żółtego szlaku pieszego lub 
dalej niebieskim szlakiem rowerowym do Bystrzycy Kłodzkiej przez Jodłów, Goworów, Roztoki, Gniewoszów, 
Rudawę. Warto także podjechać do Przełęczy Puchacza (mały schron turystyczny). Po czeskiej stronie przez 
Przełęcz Puchacza prowadzi niezwykle widokowa stokowa trasa rowerowa poprowadzona zboczem Małego 
Śnieżnika w kierunku Dolní Morava. 

Przełęcz Gierałtowska (685 m) – przełęcz w Górach Złotych (czes. Rychlebské hory), na granicy polsko – 
czeskiej ponad wsią Nowy Gierałtów. Najbliższa czeska miejscowość to Vojtovice, oddalona o ponad 2,5 km. 
Od strony czeskiej na przełęczy znajduje się piękna rozległa polana, na której w przeszłości istniała osada 
Gränzdorf (od 1924 r. Hraničky), po 1945 r. wyludniona. Dziś na jej terenie możemy zobaczyć stary krzyż mi-
syjny. Za Przełęczą Gierałtowską możemy włączyć się w czeski system szlaków rowerowych biegnących wzdłuż 
wschodnich zboczy Gór Rychlebskich. 

Przełęcz Płoszczyna (817 m) – przełęcz oddzielająca Masyw Śnieżnika od Gór Bialskich, położona na gra-
nicy polsko-czeskiej. Przez Czechów nazywana jest Kladská brána, czyli Kłodzką Bramą (lub Kladské sedlo),  
w polskich źródłach nazywana była Przełęczą Morawską, a w nazewnictwie niemieckim: Platzenberger Pass. 
Przełęcz stanowi historyczną granicę pomiędzy Morawami a Śląskiem i przechodzi przez nią serpentynowa 
droga ze Stronia Śląskiego przez Bolesławów, Nową Morawę do Starego Mesta (Staré Město – warte odwie-
dzenia małe średniowieczne miasteczko z ryneczkiem i ratuszem). Droga jest końcowym odcinkiem drogi 
wybudowanej w XIX w. przez królewnę Mariannę Orańską, właścicielkę okolicznych dóbr. Odcinek drogi od 
Bolesławowa do Przeł. Płoszczyna nosi nazwę Drogi Morawskiej. W 2007 r. w związku z przystąpieniem Polski 
i Czech do układu z Schengen, granica została otwarta (pojazdy do 12 ton). Na miejscu mały punkt gastrono-
miczny, czyny głównie w sezonie letnim. Najbliższa czeska miejscowość to Nová Seninka (3,5 km).

Więcej informacji o miejscowościach i atrakcjach na trasie: zobacz opisy gminnych szlaków rowerowych.

Przełęcz Gierałtowska (684 m) → Nowy Gierałtów →  
Przełęcz Sucha (1001 m) → Kamienica → Kletno →  
Przełęcz Śnieżnicka (1128 m) → schronisko „Na Śnieżniku”  
→ Jodłów → Gniewoszów → Bystrzyca Kłodzka
długość: odcinek Przeł. Gierałtowska – Jodłów 39,8 km
czas przejazdu: 6 godz. / stopień trudności: trudna/bardzo trudna 

Sienna → Żmijowa Polana (1049 m) → Droga Izabeli →  
górna stacja kolei linowej na Czarnej Górze
długość: 7 km / stopień trudności: bardzo trudna
czas przejazdu: 2 godz. 

Bardzo trudna trasa. Prowa-
dzi przez wiele szutrowych 
i kamienistych odcinków. 
Polecana rowerzystom lu-
biącym typowo górskie szlaki 
(np. jako trening przed ma-
ratonami MTB lub zawoda-
mi typu downhill). Odcinek 
pomiędzy przekaźnikiem TV 
a górną stacją kolej linowej 
na Czarnej Górze ma typo-
wo górski charakter (wąska 
ścieżka z kamieniami i korze-
niami). Wjeżdżając na Czarną 
Górę koleją linową, trasę 
możemy potraktować jako 
typowo zjazdową (downhill).

0,0 km – Podjazd rozpoczynamy w Siennej przy przystanku autobusowym, naprzeciwko kościoła. Je-
dziemy asfaltową drogą w górę w kierunku dolnej stacji kolei linowej na Czarną Górę, którą mijamy po 
prawej stronie. Po obydwu stronach drogi liczne pensjonaty. Jedziemy ostro pod górę.
0,7 km – Na rozdrożu gminny szlak rowerowy 5729 skręca ostro w lewo w kierunku Janowej Góry. 
My zjeżdżamy w prawo - z asfaltowej drogi na szutrową. Jedziemy w górę, zgodnie z oznakowaniem 
szlaku, przecinając nartostrady. 
2,4 km – Docieramy do miejsca, nad którym przebiega kolej linowa na Czarną Górę. Tutaj nasza droga zakręca 
prawie o 180 stopni w lewo. Należy zachować szczególną ostrożność, gdyż nasz szlak przecinają rowerowe tra-
sy zjazdowe typu downhill Parku Rowerowego „Czarna Góra”. Na rozdrożu skręcamy ostro w prawo, pod górę. 
3,0 km – Dojeżdżamy do Przełęczy Żmijowa Polana – ważnego węzła szlaków turystycznych (pieszych 
i rowerowych oraz szlaku narciarstwa biegowego), ze schronem turystycznym i ławkami. Na przełęczy 
kierujemy się w prawo, równolegle do gminnego szlaku rowerowego 5729 oraz sudeckiego szlaku kon-
nego. Droga wypłaszcza się, teren staje się podmokły. Trzeba uważać na śliskie korzenie oraz kamienie.
4,4 km – Dojeżdżamy do asfaltowo-szutrowej Drogi Izabeli, która ostro opada w lewo w kierunku Prze-
łęczy Puchaczówka. My jedziemy w prawo pod górkę w kierunku masztu przekaźnika TV. 
6,4 km – Przy ogrodzeniu masztu nasz szlak skręca w lewo na wąską górską ścieżkę. 
6,7 km – Dojeżdżamy do skrzyżowania z zielonym i czerwonym szlakiem pieszym (szlaki piesze pro-
wadzą na szczyt Czarnej Góry 1205 m, gdzie znajduje się wieża widokowa; doświadczeni rowerzyści 
dysponujący odpowiednim sprzętem mogą spróbować podjechać na szczyt). Skręcamy w lewo w kie-
runku górnej stacji kolei krzesełkowej na Czarnej Górze.
7,0 km – Kończymy wycieczkę przy górnej stacji kolejowej na Czarnej Górze. 

Jak wrócić do Siennej?
– dokładnie tą samą drogą 
wzdłuż zielonego szlaku rowero-
wego; 
– najpierw tą samą drogą wzdłuż 
zielonego szlaku rowerowego,  
a następnie żółtym szlakiem ro-
werowym wzdłuż Drogi Izabeli 
i dalej drogą wojewódzką 392 
przez Przełęcz Puchaczówka;
– zjechać nartostradą w kierunku 
Przełęczy Żmijowa Polana (ostroż-
nie!) i dalej zielonym szlakiem 
rowerowym znaną nam już drogą; 
– zmęczonym rowerzystom pole-
camy zjazd koleją linową (przed 
wyruszeniem na szlak trzeba 
sprawdzić godziny otwarcia kolei). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Vojtovice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hrani%C4%8Dky


Przełęcz Puchaczówka (862 m) – przełęcz oddziela dwa pasma górskie: Masyw Śnieżnika oraz Kro-
wiarki. W średniowieczu znajdował się na niej posterunek sygnalizacyjny, a później pogonny, gdzie 
trzymano konie i organizowano pogonie za zbiegami i przestępcami. Kapliczka o owalnym kształcie 
znajdująca się na przełęczy datowana jest na 1781 r. Według jednego z podań, wzniesiona została 
dla upamiętnienia żołnierza Hansa Manna, rozstrzelanego za samowolne oddalenie się z twierdzy 
kłodzkiej. Do lat 70. XX wieku znajdowały się w niej drewniane rzeźby dłuta Michała Klahra (póź-
niej skradzione). W 1840 roku na przełęczy (stanowiącej już wówczas skrzyżowanie dróg do Stronia 
Śląskiego, Białej Wody, Międzygórza i Konradowa) wybudowano gospodę Puhu Baude, która znana 
była z pięknego wystroju i widoków na góry (gospodę zniszczono w 1948 r.). W 1924 r. na przełęczy 
postawiono pomnik upamiętniający Carla Pabela, przewodniczącego wrocławskiej grupy Kłodzkiego 
Towarzystwa Górskiego (zniszczony w 1945 r.).

Zobacz także: opisy gminnych szlaków rowerowych oraz rozdział PARK ROWEROWY „CZARNA GÓRA” 
W SIENNEJ 

Widok z Przełęczy Lądeckiej. fot. R. Pasionek

Wieża widokowa na Borówkowej 
Górze. fot. J. Jasicki
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Szlak  
zielony Stary Gierałtów – Przełęcz LądeckaMTB Sienna – Czarna Góra

Trudna ale ciekawa trasa po drogach gruntowych i szutrowo - asfaltowych Gór Złotych. Nieopodal 
szlaku pozostałości zabudowań dawnej wsi Karpno, ciekawe formy skalne na Górze Trojak 766 m 
oraz ruiny zamku Karpień. Za przejściem granicznym Lutynia – Travná możemy włączyć się w system 
czeskich szlaków rowerowych lub kontynuować wycieczkę główną drogą aż do czeskiego Javornika. 
Z Przeł. Lądeckiej prowadzi zielony szlak pieszy na Borówkową Górę (900 m) z wieżą widokową.

0,0 km – Rozpoczynamy w Starym Gierałtowie przy „Wiacie Pod Bocianem”. Asfaltową drogą gminną 
jedziemy w kierunku Stronia Śląskiego. 
0,47 km – Skręcamy w prawo na szutrową drogę w górę. Podjazd nie będzie łatwy.
2,3 km – Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą łączącą Stójków z Rozdrożem Zamkowym. Skręcamy 
w prawo i jedziemy pod górkę cały czas wzdłuż głównej drogi. Po lewej mijamy leśniczówkę (jedyny 
zamieszkały budynek pozostały po dawnej wsi Karpno).
5,0 km – Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym gminny szlak rowerowy 5723 odbija w prawo w kie-
runku Nowego Gierałtowa. My jedziemy w lewo, pod górkę drogą asfaltowo-szutrową (po drodze szlak 
krzyżuje się z niebieskim i zielonym szlakiem pieszym, które prowadzą do ruin zamku Karpień - w lewo).
6,7 km – Dojeżdżamy do Rozdroża Zamkowego ze schronem turystycznym. Krzyżuje się tutaj siedem 
dróg (warto podejść niebieskim szlakiem pieszym na górę Trojak 766 m, na szczycie ciekawe formy 
skalne i piękny widok na Lądek-Zdrój). Odbijamy w drogę szutrową w prawo.
7,6 km – Docieramy do leśnego kościółka z XIX w. Jedziemy stromym zjazdem wąską leśną drogą, należy 
uważać na przepływające przez drogę potoki i luźne kamienie. 
Może być ślisko. Wyjeżdżamy z lasu na łąkę. 
10,0 km – Nasz szlak łączy się z zielonym szlakiem pieszym. 
W dole po lewej kamieniołom bazaltu. Mijamy budynki admini-
stracji kamieniołomu (kiedyś znajdował się tutaj hotel z gospodą). 
10,5 km – Dojeżdżamy do drogi asfaltowej łączącej Lądek – Zdrój  
z Przełęczą Lądecką. Skręcamy w prawo.
11,6 km – Jesteśmy na Przełęczy Lądeckiej, gdzie kończymy 
wycieczkę.

Ruiny Zamku Karpień (niem. Karpenstein) – pozostałości 
średniowiecznego zamku na szczycie Karpiaka (782 m) w Gó-
rach Złotych, spalonego podczas wojen husyckich w XV w. 
W XIV i XV w. zamek był stolicą państwa karpieńskiego. Pierw-
szym znanym z nazwiska właścicielem zamku był Thamo Glu-
bos Starszy. Zamek strzegł kilku przełęczy, przez które prowa-
dziły ważne trakty handlowe łączące Śląsk z Małopolską, m.in. 
Solna Droga. Razem z pobliskimi zamkami Homole i Rychleby 

Stary Gierałtów → Droga Kobyliczna → Rozdroże Zamkowe 
→ Karpno → przejście graniczne na Przełęczy Lądeckiej
długość: 11,6 km / czas przejazdu: 2 godz. 
stopień trudności: trudna 



Przy ruinach zamku Karpień. fot. J. Jasicki
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tworzył jeden system obronny. Ostatnim panem zamku był Hinko Krušina, który wykupił go z dóbr kró-
lewskich. Mimo szlacheckiego pochodzenia, Hinko Krušina zajmował się rabunkiem i rozbojem. Gdy w 
1442 r. najechał i splądrował klasztor w Henrykowie, w odwecie wojska połączonych sił miast z terenu 
księstw śląskich najechały na Karpień, niszcząc go. Od XVII w. ruiny zamku stały się atrakcją turystycz-
ną dla kuracjuszy z Lądka-Zdroju. Do zamku można dotrzeć niebieskim i zielonym szlakiem pieszym. 

Kościółek Najświętszej Marii Panny w Karpnie (1872 r.) – dawny wiejski kościółek, dziś górska świą-
tynia leśników, myśliwych i ekologów, odnowiona w 1995 r. i poświęcona Najświętszej Marii Pannie 
i św. Hubertowi (patron leśników). Wewnątrz ołtarze NMP, św. Huberta i św. Franciszka. Wystrój wy-
konała Pani Ewa Bayer. Inicjatorem odremontowania kościółka był ś.p. ks. kanonik Stefan Witczak, ps. 
„Kruszyna”, proboszcz parafii w Nowym Gierałtowie – duszpasterz i społecznik, którego działalność 
przez wiele lat związana była z Doliną Białej Lądeckiej i okolicznymi górami. W l. 80-tych XX w. w 
ruinach kościółka spotykali się opozycjoniści z Polski oraz Czech (m.in. Vaclav Havel i Jacek Kuroń). 

Przełęcz Lądecka (665 m) – z przełęczy roztaczają się cudowne widoki na dolinę Lutego Potoku 
(w którym położona jest wieś Lutynia), Lądek-Zdrój, Góry Złote oraz Masyw Śnieżnika. Blisko stąd na 
Borówkową Górę (900 m), na której znajduje się wieża widokowa (dojście zielonym szlakiem pieszym). 
Na przełęczy znajduje się przejście graniczne Lutynia-Travná (pojazdy do 12t). 0,5 km od granicy moż-
na zakupić czeskie smakołyki i inne specjały (działa tu sklep). Najbliżej położona czeska miejscowość 
to Travná (2 km). 

Jakie warianty dalszej wycieczki?
- powrót do Stronia Śląskiego wzdłuż międzynarodowego szlaku rowerowego ER2 (zobacz opis szlaku),
- zjazd w dół przez łąkę do wsi Lutynia i dalej gminną drogą asfaltową do Lądka-Zdroju (w kierunku 
części zdrojowej), przy Willi Marianna przy wyjeździe z Lądku-Zdroju wjeżdżamy na gminny szlak ro-
werowy 5721, którym dotrzemy do Stronia Śląskiego (zobacz opis szlaku 5721),
- zjazd na czeską stronę przełęczy i wycieczka drogą asfaltową aż do Javornika lub czeskim szlakiem 
rowerowym 6222 prowadzącym zboczami Gór Rychlebskich.

Szlak  
zielonyStary Gierałtów – Przełęcz Lądecka



Babie lato. fot. I. Zamojska

Widok na górę Młyńsko ze Starej Morawy. fot. A. Sporek

Dzwonnica na Górze Młyńsko. fot. T. Woźniak

K
RA

JO
W

E 
SZ

LA
K

I R
O

W
ER

O
W

E

K
RA

JO
W

E 
SZ

LA
K

I R
O

W
ER

O
W

E

46 47

Szlak  
zielony

Szlak  
zielony Wokół MłyńskaWokół Młyńska

Krótka ale niełatwa trasa poprowadzona wzdłuż szerokich utwardzonych leśnych dróg biegnących 
wokół Góry Młyńsko. Na stromych i kamienistych odcinkach można podprowadzić rower. Ładne wi-
doki w kierunku Doliny Kamienicy (od strony wschodniej) i Doliny Kleśnicy (od strony zachodniej). 

0,0 km – Rozpoczynamy w Kletnie naprzeciwko starego opuszczonego schroniska powyżej Villi „Pod 
Jaskinią”, na małym leśnym parkingu. Jedziemy asfaltem ok. 40 m w dół w kierunku Starej Morawy, na 
rozdrożu zjeżdżamy ostro w prawo (pod zakaz) w górę, w leśną szutrową drogę. Na kolejnym rozdrożu 
skręcamy w lewo. Podjazd robi się stromy.
0,7 km – Na rozdrożu skręcamy w prawo, rozpoczynamy bardzo ostry podjazd wzdłuż zachodniego 
zbocza góry Młyńsko. 
3,5 km – Na kolejnym skrzyżowaniu dojeżdżamy do miejsca, gdzie nasz szlak łączy się z niebieskim szlakiem 
pieszym oraz niebieskim szlakiem rowerowym. Jedziemy w lewo zgodnie z oznakowaniem naszego szlaku, 
objeżdżając Młyńsko od strony wschodniej. Czeka nas bardzo przyjemny, szybki zjazd szutrową drogą.
6,6 km – Dojeżdżamy do skrzyżowania, gdzie wcześniej rozpoczynaliśmy pętlę. Jedziemy prosto w 
dół, następnie skręcamy w prawo w kierunku drogi asfaltowej Stara Morawa - Kletno. Wjeżdżamy na 
asfalt, skręcamy w lewo w górę w kierunku Jaskini Niedźwiedziej.
7,3 km – Powracamy do miejsca startu. 

Dzwonnica na górze Młyńsko w Kletnie – w 2012 r. na północnym zboczu góry Młyńsko, wysiłkiem 
lokalnej społeczności i miłośników Kletna, odrestaurowano stara dzwonnicę z 1937 r. (wieża nie znaj-
duje się na naszym szlaku, dojście drogą gruntową od przystanku PKS w dolnej części wsi).

Szlaki turystyczne okolic Kletna – Kletno stanowi jeden z naj-
większych węzłów szlaków turystycznych w Masywie Śnieżnika 
(krzyżują się tutaj szlaki piesze, rowerowe i narciarstwa biegowe-
go). Przez wieś przebiega żółty szlak pieszy ze Stronia Śląskiego do 
schroniska „Na Śnieżniku”, skąd dalej zielonym szlakiem można 
dojść na szczyt Śnieżnika (1425 m). Przez pobliskie Siodło Pod Po-
rębkiem prowadzi niebieski szlak pieszy do schroniska „Na Śnież-
niku”. W Kletnie krzyżują się trzy gminne szlaki rowerowe: 5727 
„Droga nad Lejami”, 5728 „Pętla Janowej Góry” oraz 5729 „Do 
schroniska Na Śnieżniku”, a także krajowy niebieski szlak rowerowy 
(Przełęcz Gierałtowska – Bystrzyca Kłodzka) i fragment międzyna-
rodowego szlaku rowerowego ER2 (Przeł. Lądecka – Międzylesie). 
W terenie wyznaczono kilka ścieżek przyrodniczych (m.in. o zjawi-
skach krasowych oraz nietoperzach żyjących w Dolinie Kleśnicy). 
Więcej informacji o Kletnie: zobacz opisy gminnych szlaków 
5727 i 5728.

Pętla wokół góry Młyńsko (990 m) w Masywie Śnieżnika,  
start i zakończenie: Kletno
długość: 7,3 km / czas przejazdu: 1,5 godz. 
stopień trudności: trudna



Kościółek w Siennej. fot. I. Zamojska

Podziemna trasa w starej kopalni uranu w Kletnie. fot. P. Kubisztal

W Janowej Górze. fot. A. Pięta

Dziewięćsił. fot. A. Pięta

Malachit. fot. E. Szełęg
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Sienna – Kletno Szlak  
żółtySienna – KletnoSzlak  

żółty

Sienna → Janowa Góra → Kletno 
długość: 3,6 km / czas przejazdu: 30 min
stopień trudności: średnia

Łącznik międzynarodowego szlaku ER2 oraz szlaków krajowych przebiegających 
w okolicy Siennej i Kletna. Szlak wiedzie wzdłuż drogi asfaltowej. Dla początkujących rowerzystów 

dobra próba sił na gór-
skich podjazdach, a w na-
grodę radość długich zjaz-
dów! Trasa wspina się do 
Janowej Góry i dalej do 
Kletna prowadzi z górki 
(podjazd do Janowej Góry 
jest dużo krótszy i łatwiej-
szy z Siennej niż z Klet-
na). Polecamy turystom 
przebywającym w Siennej 
i Kletnie – w połowie dro-
gi atrakcja krajoznawcza 
– podziemna trasa tury-
styczna!

0,0 km – Rozpoczynamy w Siennej, przy przystanku autobusowym, poniżej kościoła. Jedziemy w górę 
asfaltową drogą w kierunku dolnej stacji kolei linowej na Czarną Górę. Na tym odcinku nasz szlak bie-
gnie równolegle do krajowego zielonego szlaku rowerowego oraz gminnego szlaku rowerowego 5729.
0,7 km – Na skrzyżowaniu skręcamy ostro w lewo w kierunku Janowej Góry (zielony szlak rowerowy 
skręca w prawo na drogę szutrową i biegnie w kierunku Żmijowej Polany).
1,5 km – Dojeżdżamy do Janowej Góry. Po lewej ruiny dawnej zabudowy wsi. Na skrzyżowaniu zjeż-
dżamy w prawo w kierunku Kletna (jadąc stromym zjazdem w lewo dojechalibyśmy do drogi woje-
wódzkiej 392, łączącej Sienną ze Stroniem Śląskim). Czeka nas dość stromy ale przyjemny zjazd wąską 
asfaltową drogą. Na tym odcinku jedziemy równolegle do gminnych szlaków rowerowych 5729 i 5728. 

2,4 km – Po lewej stronie parking przy Podziemnej Trasie Turystycz-
no-Edukacyjnej w Starej Kopalni Uranu. Warto zapoznać się z historią 
i geologicznymi osobliwościami tego miejsca! Kontynuujemy w dół, 
po prawej wjazd do Muzeum Ziemi, w którym obejrzeć można fascy-
nującą prywatną kolekcję skał i minerałów z całego świata (z jedynymi 
w Polsce okazami skamieniałych jaj dinozaurów). Wracamy na szlak 
i zjeżdżamy do głównej drogi asfaltowej w Kletnie.
3,6 km – Szlak kończy się przy głównej drodze Kletno – Stara Morawa. 
Powrót do Siennej tą samą drogą.

Jakie warianty dalszej wycieczki 
z Kletna?

Trasy łatwe:
– drogą asfaltową do góry w kie-
runku Jaskini Niedźwiedziej, mija-
jąc po prawej stronie park linowy 
w dawnym kamieniołomie (pa-
miętajmy, że zwiedzanie Jaskini 
oraz skorzystanie z parku linowego 
wymaga wcześniejszej rezerwacji),
– drogą asfaltową w dół w kie-
runku zalewu w Starej Morawie, 
wzdłuż międzynarodowego szla-
ku rowerowego ER-2, po drodze 
zwiedzamy Wapiennik „Łaskawy 
Kamień” (zobacz opis trasy 5728), 

– wzdłuż gminnych szlaków rowerowych 5727 i 5728, które leśną drogą po zboczach gór Rudka i Janowiec 
również doprowadzą nas do Wapiennika „Łaskawy Kamień” i dalej do zalewu w Starej Morawie.

Trasy trudne:
– w kierunku Przełęczy Śnieżnickiej (i dalej do schroniska na Hali pod Śnieżnikiem) zgodnie z międzynaro-

dowym szlakiem rowerowym ER-2 lub gminnym szlakiem rowerowym 5729 (na dużych odcinkach szlaki 
te pokrywają się) lub zgodnie z krajowym niebieskim szlakiem rowerowym, 

– niebieskim szlakiem rowerowym w kierunku Kamienicy i wyższych partii G. Bialskich (szlak kończy się na 
Przełęczy Gierałtowskiej na granicy państwowej, nieopodal przebiegają czeskie szlaki rowerowe); jest to 
wyjątkowo trudny szlak, na sporych odcinkach duże nierówności nawierzchni i luźne kamienie, 

– gminnym szlakiem rowerowym 5727 w górę w kierunku Drogi nad Lejami – jednej z najpiękniejszych 
widokowo tras w Masywie Śnieżnika, a następnie przez Kamienicę do zalewu w Starej Morawie. 

Powyższe szlaki prowadzą leśnymi drogami (gruntowymi lub szutrowymi) i są na wymienionych odcinkach 
trudne – niewprawieni rowerzyści będą musieli podprowadzać rowery. Nagrodą za trudy będą piękne wi-
doki na góry i radość długich zjazdów.

Janowa Góra (niem. Jahannesberg) - najwyżej położona (660 - 770 m) i najmniejsza miejsco-
wość w Masywie Śnieżnika. Już w XVI w. wymieniana była pod nazwą Sankt Johann. Założył ją 
mincerz Wilhelm von Oppersdorf jako osadę górniczą (podobnie jak pobliski Bolesławów). Wy-
dobywano tu srebro oraz rudy ołowiu i miedzi. Po wojnie trzydziestoletniej (1617—1648) wieś 
zaczęła się wyludniać i nastąpił upadek górnictwa. W XIX w., kiedy właścicielką okolicznych ziem 
stała się królewna Marianna Orańska, rozpoczął się ponowny rozwój osady. Poza górnictwem, 
w pobliskich kamieniołomach zaczęto wydobywać marmur, budowano też drogi. W XVIII w. 
wzniesiono niewielki murowany kościółek pw. św. Jana Nepomucena (nieużytkowany po 1945 
r., obecnie popada w ruinę). Do rozpoczęcia II wojny światowej wieś była chętnie odwiedzana 
przez turystów, szczególnie zimą. Po 1945 r. Janowa Góra powoli wyludniała się i dziś jest najm-
niejszą miejscowością w Masywie Śnieżnika. Przez krótki okres działała tu sztolnia, w której po-
szukiwano rud uranowych. Dziś, w okolicy Janowej Góry przebiegają szlaki turystyczne, a dzięki 
powstaniu nowych pensjonatów i prywatnych kwater można zaplanować tu piękny weekend lub 
dłuższy odpoczynek. 6 mieszkańców.

Więcej o Kletnie: zobacz opisy szlaków 5727 i 5728 oraz zielonego „Wokół Młyńska”
Więcej o Siennej: zobacz opisy szlaków 5729 oraz zielonego MTB Sienna – Czarna Góra



W rezerwacie przyrody „Nowa Morawa”. fot. A. Pięta

Widok z Drogi nad Lejami. fot. M. Ciesłowska

Na trasie. fot. M. Ciesłowska

Rzeka Morawka przy Rezerwacie Przyrody „Nowa Morawa”. fot. A. Pięta
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Szlak  
czerwonyStara Morawa – KamienicaBolesławów – Nowa Morawa Szlak  

żółty 

Bolesławów → Nowa Morawa
długość: 4,3 km stopień trudności: łatwa
czas przejazdu: 25 min

Szlak łączy Bolesławów z krajowym niebieskim szlakiem rowerowym, przebiegającym w górnej części 
wsi Nowa Morawa. Jest to łatwa trasa, biegnąca drogą asfaltową, na krótkim odcinku brukowaną. Droga 
łagodnie pnie się w górę, wzdłuż doliny Morawki oddzielającej Góry Bialskie od Masywu Śnieżnika.

0,0 km – Rozpoczynamy w Bolesławowie przy przystanku autobusowym i udajemy się brukowaną drogą 
w kierunku rynku w Bolesławowie i dalej do Nowej Morawy. Jedziemy cały czas główną drogą, nasz szlak 
pokrywa się z gminnymi szlakami rowerowymi 5725 i 5726.
2,4 km – Po prawej stronie mijamy wyciąg narciarski w Nowej Morawie znajdujący się na zboczach Góry 
Stromy (808 m). 
4,3 km – Dojeżdżamy do zakrętu gdzie łączą się szlaki 
piesze i rowerowe i kończy się nasz szlak. 

Jakie warianty dalszej wycieczki?
Skręcając w lewo:
– możemy udać się w wyższe partie Gór Bialskich 

(krajowy niebieski szlak rowerowy i gminny szlak 
rowerowy 5725 prowadzą do Przełęczy Suchej, 
gdzie krzyżują się szlaki prowadzące do Bielic, No-
wego i Starego Gierałtowa oraz Młynowca).

Jadąc dalej drogą asfaltową:
– niebieskim szlakiem rowerowym i gminnym szla-

kiem rowerowym 5726 podjeżdżamy w kierunku 
przejścia granicznego na Przełęczy Płoszczyna (szlak niebieski przed przełęczą odbija w prawo w kierunku 
Kamienicy i prowadzi aż do schroniska „Na Śnieżniku”, zaś gminny szlak 5726 najpierw biegnie równole-
gle, a później drogą asfaltową powraca przez Kamienicę do Bolesławowa).

Jadąc w kierunku Przełęczy Płoszczyna, na trzecim dużym zakręcie warto zjechać w lewo na leśną drogę 
szutrową. Dotrzemy do Rezerwatu Przyrody „Nowa Morawa” i małego stawu retencyjnego (ok. 0,7 km), 
przy którym miło jest odpocząć.

Rezerwat Przyrody „Nowa Morawa” – rezerwat ścisły, utworzony w 1971 r. na powierzchni ponad 22 ha, 
obejmujący jedną z najdzikszych części Gór Bialskich, gdzie las zachował prawie pierwotny charakter Pusz-
czy Sudeckiej, tzn. tworzy go dolnoreglowy las świerkowy. Lasów tego typu zachowało się w Sudetach 
bardzo niewiele. Ochroną objęto szczytowy fragment góry Solec 977m, na którym występują stanowiska 
świerka sudeckiego i fragmenty naturalnego lasu mieszanego, bukowo-świerkowego, z udziałem jodły, 
świerka, buka oraz jawora.

Stara Morawa → Kamienica
długość: 5,1 km stopień trudności: łatwa
czas przejazdu: 30 min

Szlak łączy międzynaro-
dowy szlak rowerowy 
ER2 (przecinający Starą 
Morawę) z niebieskim 
krajowym szlakiem ro-
werowym, biegnącym 
w górnej części wsi Ka-
mienica. Jest to łatwa 
trasa poprowadzona 
drogą asfaltową. Droga 
łagodnie pnie się w górę, 
wzdłuż doliny rzeki Ka-
mienicy pomiędzy Górą 
Młyńsko (od zachodu), 
a  górami Zawada i Stro-
my (od wschodu). Na 
całym odcinku szlak po-
krywa się z gminnymi szlakami rowerowymi 5725 i 5727.

0,0 km – Rozpoczynamy przy zalewie w Starej Morawie jadąc drogą asfaltową w kierunku po-
łudniowym. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą biegnącą do Kletna. Jedziemy prosto wzdłuż 
rzeki Morawki (po lewej stronie) i wiejskich zabudowań Starej Morawy. 
1,9 km – Dojeżdżamy do Kamienicy i jedziemy prosto wzdłuż rzadkiej zabudowy wsi, mijając po le-
wej stronie stoki Stacji Narciarskiej Kamienica, a dalej warsztat Rzeźbiarstwa Artystycznego (nr 10). 
5,1 km – Szlak kończy się w górnej części wsi, przy drewnianym moście, gdzie spotyka się z kra-
jowym niebieskim szlakiem rowerowym. 

Jakie warianty dalszej wycieczki?
Skręcając w lewo na ostry szutrowy podjazd dotrzemy do rozdroża, na którym:
– w prawo skręca szlak 5727 i prowadzi do pięknej widokowo Drogi nad Lejami (1010 m) i dalej 

przez Kletno powraca do zalewu w Starej Morawie,
– w lewo odbija krajowy niebieski szlak rowerowy oraz gminny szlak 5726; obydwa szlaki dopro-

wadzają w pobliże przejścia granicznego na Przełęczy Płoszczyna, a stąd asfaltową drogą zjedzie-
my do Bolesławowa.

Jadąc dalej prosto wzdłuż drogi asfaltowej:
– dotrzemy do miejsca, gdzie niebieski szlak rowerowy skręca w prawo w kierunku Kletna i dalej 

schroniska „Na Śnieżniku”.

Więcej o Kamienicy i Bolesławowie: zobacz opisy szlaków 5726 i 5727
Zobacz opisy szlaków: krajowego niebieskiego Przełęcz Gierałtowska – Bystrzyca Kłodzka oraz 
gminnych 5725, 5726, 5727





W Międzygórzu. fot. I. Zamojska Zjazd. fot. I. Zamojska

Przez las. fot. A. Pięta. Przebieg tras, 2014 r.

Droga z Przeł. Lądeckiej do Lądka-Zdr. fot. A. Pięta

M
IĘ

D
ZY

N
A

RO
D

O
W

Y 
SZ

LA
K 

ER
-2

54

D
O

W
N

H
IL

L 
I F

RE
ER

ID
E

55

Park Rowerowy „Czarna Góra” w Siennej Trasy  
MTBSzlak międzynarodowy

Szlak biegnie przez całe polskie Sudety (fragmentami także po stronie czeskiej). Rozpoczyna się 
na polsko-czeskim przejściu granicznym Lutynia/Travná w Górach Złotych, a kończy na polsko-
-niemieckim przejściu granicznym Zittau/Porajów (k. Bogatyni). Turyści przebywający w Stroniu 
Śląskim lub Strachocinie mogą skorzystać z tego szlaku aby dostać się do zalewu w Starej Mora-
wie i dalej do Kletna. Jest to łatwy asfaltowy odcinek (poza szutrowym – ale przyjemnym – krót-
kim fragmentem między zalewem a Wapiennikiem „Łaskawy Kamień”). Od Kletna do Przełęczy 
Śnieżnickiej (a stąd niedaleko do schroniska „Na Śnieżniku”) szlak wiedzie leśną szutrową drogą 
cały czas pod górę. Odcinek ze Stronia Śląskiego w kierunku Lądka-Zdr. i Przeł. Lądeckiej naj-
pierw prowadzi przez leśne drogi Gór Złotych, a od Lądka-Zdr. do Przeł. Lądeckiej serpentynową 
górską drogą asfaltową. Polecamy osobom, które chciałyby wybrać się rowerem ze Stronia Śl. do 
Lądka-Zdr., ale gminny szlak 5721 jest dla nich zbyt małym wyzwaniem. 

ER-2

Przejście graniczne Lutynia/Travná (Przełęcz Lądecka) →  
Lądek-Zdrój → Stronie Śląskie → Kletno → Międzygórze 
→ Międzylesie → Szczytna → Szklarska Poręba → Karpacz 
→ Świeradów Zdrój → Przejście graniczne Porajów / Zittau
długość: przewodnik obejmuje odcinek Przełęcz Lądecka – Międzygórze, 35,8 km
czas przejazdu: 6,5 godz. / stopień trudności: średnia/trudna 

Park Rowerowy “Czarna Góra” w Siennej to propozycja dla rowerzystów lubiących ekstremalne ko-
larstwo górskie, szczególnie bardzo szybkie zjazdy (downhill). Park powstał w 2008 r. z inicjatywy 
pasjonatów ekstremalnych sportów rowerowych. Ich celem jest stworzenie profesjonalnego parku 
rowerowego oraz organizacja zawodów i mistrzostw o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej 
(corocznie w czerwcu/lipcu organizowany jest Puchar Polski DH, a w 2013 r. odbyły się Mistrzostwa 
Polski DH). Trasy na Czarnej Górze cieszą się ogromną popularnością, a trasa DH („Mistrzowska”) uwa-
żana jest za najbardziej wymagającą i najtrudniejszą w Polsce. Wszystkie trasy są trudne technicznie 
i wymagające kondycyjnie, przeznaczone tylko dla doświadczonych rowerzystów, dysponujących od-
powiednim sprzętem i odzieżą ochronną. Na trasach występują naturalne przeszkody w postaci ko-
rzeni i kamieni, a także profilowane kładki, zakręty, bandy, hopki, itp. Na Czarną Górę można wjechać 
kolejką linową. Obsługa wyciągu pomaga bezpiecznie przymocować rower do krzesełka. 
TRASA DH (“Mistrzowska”) – trasa przeznaczona tylko dla zaawansowanych “freeride’owców”. Start 
z drewnianej kładki na prawo od zjazdu z górnej stacji kolei linowej. Trasa prowadzi pod koleją. Za-
czyna się stromym, bardzo kamienistym odcinkiem zwanym Ścianką, następnie prowadzi do lasu (An-
dora), gdzie jest niezliczona ilość śliskich korzeni. W miejscu, gdzie kończy się łącznik pomiędzy trasą 
“FREERIDE DH” i “DH”, przy dojeździe do drogi szutrowej, wjeżdżamy na dalszą część trasy DH. 
TRASA FREERIDE DH (“Pucharowa”) – trasa dla średnio zaawansowanych, rozgrywane są na niej Pu-
chary Polski DH. Start z drewnianej kładki na lewo od zjazdu z górnej stacji kolei linowej. Na trasie duża 
ilość kamieni, korzeni, usypanych band, drewnianych kładek i hopek z objazdami. W połowie trasy, 
przy dojeździe do stoku (gdzie znajduje się łącznik z trasą “DH”), przed hopką na stok, znajduje się 
nawrót w prawo na ścieżkę prowadzącą do drogi szutrowej. Po 100 metrach znak kieruje nas w lewo 
na dalszy ciąg trasy freeride’owo – downhillowej.
TRASA FREERIDE – trasa dla średnio zaawansowanych. Start na wzniesieniu na prawo za trasą FREERI-
DE DH (“Pucharowa”). Zaczyna się dość wąską ścieżką biegnących po korzeniach. Potem przechodzi  

w szeroką drogę z luźny-
mi kamieniami, kończącą 
się nawrotem w prawo 
na leśną drogę, gdzie 
można trochę odsapnąć. 
Dalej przez około 10 m 
przed wyjazdem na stok, 
trasa prowadzi w lewo do 
gęstego lasu, a następnie 
biegnie przy 10 słupie 
kolei linowej, gdzie cze-
kają nas liczne kamienie 
i korzenie.
ŁĄCZNIK – przejazd po-
między trasami FREERIDE 
DH i DH.

Przejeżdżamy przez mostek nad rz. Kleśnicą. Rozpoczyna się długi odcinek trudnego podjazdu aż do Prze-
łęczy Śnieżnickiej.
23,4 km – Nasz szlak łączy się z gminnym szlakiem rowerowym 5729, kierujemy się w lewo. Jedziemy sze-
roką szutrową drogą, tzw. „Drogą Wopowską” (WOP – Wojska Ochrony Pogranicza) w kierunku Przełęczy 
Śnieżnickiej. 
27,2 km – Dojeżdżamy do węzła szlaków turystycznych na Przełęczy Śnieżnickiej. 

Jakie warianty dalszej wycieczki?
– jadąc prosto dotrzemy do Międzygórza i dalej przez Nową Wieś do Międzylesia,
– jadąc w lewo dojedziemy do schroniska „Na Śnieżniku”, 
– droga w prawo prowadzi do szlaków turystycznych w kierunku Janowej Góry, Siennej i Kletna.

Międzygórze (niem. Wölfelsgrund) – miejscowość położona na wys. 570 – 670 m w dolinie potoku 
Wilczki i Bogoryi, u podnóża Śnieżnika. Międzygórze powstało w XVI w. jako typowo leśna osada, a w XIX w. 
stało się popularnym górskim kurortem. Niepowtarzalny na ziemi kłodzkiej klimat górskiego miasteczka, 
o charakterystycznej zabudowie w stylu alpejskim (zabytkowe drewniano-kamienne domy z balustradami  
i licznymi zdobieniami). Drewniany kościółek z XVIII w. Kościół pątniczy pw. Matki Boskiej Śnieżnej (XVIII w.) 
na górze Iglicznej (845 m). Tama i wodospad na rzece Wilczki. Ogród Bajek. 700 mieszkańców. 
Więcej o miejscowościach i atrakcjach mijanych na trasie: zobacz opisy pozostałych szlaków.0,0 km  – Rozpoczynamy na Przeł. Lądeckiej i zjeżdżamy drogą asfaltową do części uzdrowisko-

wej Lądka-Zdroju. Po drodze mijamy zakład przyrodoleczniczy „Wojciech”.
5,0 km – Przy zakładzie przyrodoleczniczym „Stary Jerzy” skręcamy w lewo na drogę z kostki 
w kierunku Arboretum. Po prawej korty tenisowe. Wjeżdżamy na drogę szutrową.
5,9 km – Dojeżdżamy do źródła św. Jadwigi, za którym skręcamy w leśną ścieżkę w lewo i rozpo-
czynamy trudny odcinek trasy.
6,8 km – Dojeżdżamy do skrzyżowania – Ronda Dużego. Skręcamy w drugą drogę w prawo, zgod-
nie z oznakowaniem. Przed nami ostry podjazd. Na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo 
w kierunku Drogi Kobylicznej. Jedziemy leśną, momentami błotnistą drogą.
9,5 km – Kończy się trudny leśny odcinek – wjeżdżamy na asfaltową Drogę Kobyliczną, łącząca 
Stójków z Rozdrożem Zamkowym. Skręcamy w prawo, a na kolejnym skrzyżowaniu w lewo w kie-
runku Strachocina. Czeka nas lekki podjazd, następnie stromy zjazd. 
12,0 km – Przecinamy drogę wojewódzką 392, mijamy stację paliw i na skrzyżowaniu skręcamy 
w lewo. Jesteśmy na terenie Stronia Śląskiego. Dojeżdżamy do ulicy Nadbrzeżnej. Po prawej 
mijamy Park Miejski. 
15,1 km – Przy Urzędzie Miejskim szlak skręca w lewo w kierunku zalewu w Starej Morawie. Po 
lewej mijamy stadion miejski oraz tamę na rz. Morawka. 
17,3 km – Dojeżdżamy do zalewu w Starej Morawie. Za zalewem zjeżdżamy z asfaltu, skręca-
my w szutrową drogę w prawo do góry. Na rozdrożu wjeżdżamy ponownie na asfalt, jedziemy 
w kierunku Kletna. Po prawej stronie Wapiennik „Łaskawy Kamień”. Dojeżdżamy do Kletna, po 
prawej łowisko pstrągów.
22,1 km – Przy parkingu Kletnie (po prawej w oddali Muzeum Ziemi) nasz szlak skręca w lewo 
na drogę szutrową. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki


Liga damska.fot. I. Zamojska

Odcinek graniczny. fot. A. Pięta

Kapliczka w Starym Gierałtowie.  
fot. M. Makarewicz
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Park Rowerowy „Czarna Góra” w SiennejTrasy  
MTB

Kontakt: 
Stowarzyszenie  
Sportowo-Rekreacyjne,  
„Park Rowerowy”  
Czarna Góra – Sienna,  
ul. Kościuszki 47/3,  
57-550 Stronie Śląskie,  
tel. 889 175 806,  
www.parkrowerowy.pl 

Zobacz także:  
opis krajowego  
zielonego szlaku  
rowerowego MTB Sien-
na – Czarna Góra

Stronie Śląskie → Bielice → Chata Paprsek → Przełęcz Pod Działem (1020 m)  
→ Przełęcz Płoszczyna (817 m) → Przełęcz Staromorawska (794 m) → 
Kamienica → Bolesławów → Stara Morawa → Stronie Śląskie 
długość: 45,7 km  /  czas przejazdu: 6 godz.
stopień trudności: bardzo trudna

Bardzo trudna trasa, do pokonania w całości  tylko dla wytrzymałych rowerzystów, dysponujących 
rowerami z górskimi oponami i amortyzatorami. Na dużych odcinkach trasa pokrywa się z oznako-
wanymi szlakami rowerowymi. Odcinki asfaltowe są łatwe. Podjazd od leśniczówki w Bielicach do 
schroniska Paprsek w Czechach – trudny (długi jednostajny podjazd po szutrowej drodze). Odcinek 
biegnący granicą państwową to typowo górski szlak – wąska ścieżka z pojedynczymi kamieniami 
i korzeniami. Nagrodą dla wytrzymałych będzie wizyta w miłym górskim schronisku po czeskiej 
stronie gór – w Chacie Paprsek (pol. promyk), gdzie warto zaplanować dłuższy odpoczynek. W karcie 
nie brakuje pysznych knedlików i  smażonego sera. 

0,0 km – Rozpoczynamy w Stroniu Śląskim na parkingu przy Strońskim Parku Aktywności (budynek 
basenu i hali sportowej) i ulicą Kościuszki jedziemy w górę miejscowości, w kierunku mostu na Białej 
Lądeckiej, na którym skręcamy w lewo na Bielice. Wjeżdżamy na krajowy czerwony rowerowy szlak, 
którym przez Dolinę Białej Lądeckiej dotrzemy do Bielic (po drodze mijamy miejscowości Goszów, 
Stary Gierałtów i Nowy Gierałtów). Na tym odcinku nasz szlak wiedzie drogami asfaltowymi i na po-
szczególnych fragmentach pokrywa z gminnymi szlakami rowerowymi 5722, 5723 i 5724. 
14,9 km – Dojeżdżamy do leśniczówki w Bielicach, gdzie 
kończy się asfalt. Wjeżdżamy na leśną drogę szutrową. Od-
tąd aż do granicy państwa będzie towarzyszył nam szlak 
narciarstwa biegowego (kolor czarno-pomarańczowy). 
15,6 km – Na skrzyżowaniu, przy leśnym zbiorniku re-
tencyjnym  krajowy czerwony szlak rowerowy i gminny 
szlak rowerowy 5724 skręcają w prawo w kierunku Prze-
łęczy Suchej. My jedziemy prosto w górę wzdłuż rzeki 
Białej Lądeckiej. Nasza trasa pokrywa się z zielonym  
szlakiem pieszym, który po 0,7 km odbija w prawo w las. 
My kontynuujemy cały czas głównym duktem, wzdłuż 
rzeki Białej Lądeckiej. Jesteśmy w jednym z najdzikszych 
zakątków Sudetów.
20,0 km – Dojeżdżamy do rozdroża, na którym lekko skrę-
camy w prawo, jadąc wzdłuż szlaku narciarstwa biegowe-
go w kierunku Paprska.
20,8 km – Na kolejnym rozdrożu polski szlak narciar-
stwa biegowego spotyka się z czeskimi szlakami nar-
ciarstwa biegowego (Velký i Malý Šchengen), które po 
polskiej stronie biegną równolegle do czarno-poma-
rańczowego szlaku polskiego. Aby najkrótszą drogą 
dotrzeć do Chaty Paprsek, jedziemy prosto ostro pod 

Trasa 1

UWAGA! PROSIMY O SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ NA SKRZYŻOWANIACH Z DROGAMI SZUTROWYMI, 
GDYŻ CZASEM PRZEJEŻDŻAJĄ NIMI SAMOCHODY SŁUŻB LEŚNYCH!

http://www.parkrowerowy.pl


Boruvkove knedliky - produkt regionalny  
czeskich Jeseników

Kozaki z Gór Bialskich. fot. I. Zamojska

Chata Paprsek. fot. P. Dywański
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Do PaprskaTrasa 1

górę, wąską ryzą w kierunku granicy  
państwa. Po dojechaniu do drogi skrę-
camy w lewo i jedziemy wzdłuż granicy 
państwowej.
21,3 km – Na rozdrożu skręcamy w pra-
wo w dół. Jesteśmy na terenie Czech. 
Na kolejnej krzyżówce kierujemy się  
w lewo. Dojeżdżamy do polany Palaš.
22,2 km – Na polanie Palaš skręcamy w 
prawo, dojeżdżamy do asfaltu i wzdłuż 
czeskiego czerwonego szlaku pieszego 
docieramy do schroniska Paprsek. Przy 
schronisku oczko wodne oraz drewnia-
na kapliczka. W drodze powrotnej na 

polanie Palaš zjeżdżamy z drogi asfaltowej w pierwszą w lewo (ta sama droga, którą przyjechaliśmy) 
i jedziemy prosto w kierunku przełęczy pomiędzy Rudymi Krzyżami (1053 m) a Rudawcem (1106 m). 
Przed dojechaniem do przełęczy, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo (dukt, którym jechaliśmy do tej 
pory skręca ostro w lewo). Jadąc cały czas w górę dojeżdżamy do granicy państwa.

27,7 km – Na granicy skręcamy w lewo na zielony 
szlak pieszy (jadąc w prawo dotrzemy do Rudaw-
ca 1106 m) i wąską graniczną ścieżką zjeżdżamy  
w kierunku przejścia granicznego na Przełęczy 
Płoszczyna (817 m).
33,2 km – Z Przełęczy Płoszczyna zjeżdżamy  
w kierunku Przełęczy Staromorawskiej (794 m). Je-
dziemy wzdłuż gminnego szlaku rowerowego 5726 
(na pierwszym zakręcie w lewo dołącza niebieski 
krajowy szlak rowerowy). Czeka nas podjazd, na-
stępnie ostry zjazd.
35,9 km – Na Przełęczy Staromorawskiej skręcamy 
w lewo, zgodnie z gminnym szlakiem rowerowym 

5726, który łączy się tutaj z niebieskim szlakiem pieszym. Jedziemy ostro w dół.
36,9 km – Na rozdrożu skręcamy w prawo, gminny szlak rowerowy 5726 oraz niebieski szlak pieszy 
i rowerowy łączą się tutaj z  gminnym szlakiem rowerowym 5727. 
37,4 km – Dojeżdżamy do drogi asfaltowej w górnej części wsi Kamienica i skręcamy w prawo. Po 
prawej stronie mijamy warsztat Rzeźbiarstwa Artystycznego (nr 10), a dalej stoki narciarskie Stacji 
Narciarskiej Kamienica. 
40,6 km – Dojeżdżamy do Bolesławowa. Zgodnie z  gminnymi szlakami rowerowymi 5725 i 5727 
wjeżdżamy na wąską asfaltową drogę (rz. Morawka po prawej stronie) i jedziemy wzdłuż wiejskich 
zabudowań Starej Morawy.
42,0 km – Za hotelem „Morawa” skręcamy w prawo, dalej na skrzyżowaniu ostro w lewo na głów-
ną drogę w kierunku Stronia Śląskiego (możemy także kontynuować wycieczkę wzdłuż szlaków 5725  
i 5727 w kierunku zalewu w Starej Morawie). Dojeżdżamy do Stronia Śląskiego, po prawej mijamy 
Osiedle Morawka, po lewej park nad rzeką Morawką. Na rondzie kierujemy się w stronę Urzędu Miej-
skiego i zjeżdżamy prosto w dół ulicą Kościuszki. 
45,7 km – Kończymy w punkcie startu, na parkingu przy Strońskim Parku Aktywności.

Knedliki – potrawa bardzo popularna w czeskiej i słowackiej kuchni. Knedliki przygotowywuje się 
z ciasta wyrabianego zwykle z gotowanych ziem-
niaków (bramborový knedlík) lub z bułki (houskový 
knedlík), z dodatkiem drożdży. Z ciasta formuje się 
walec, który gotuje się w osolonej wodzie, a po wy-
studzeniu kroi na plastry i odgrzewa na parze. Kne-
dliki najczęściej serwowane są z gulaszem z woło-
winy, doprawionym kminkiem i słodką papryką lub 
na słodko – np. z jagodami i śmietaną. Nazwa dania 
wywodzi się z języka niemieckiego i przyjęła się w 
Czechach, pomimo iż sam Jan Hus postulował, aby 
potrawę nazywano po czesku „šišky” (szyszki).

Więcej o miejscowościach i atrakcjach mijanych na 
trasie: zobacz opisy pozostałych szlaków.



Na Krzyżniku. fot. A. Pięta

W Stroniu Śląskim. fot. M. Zawal
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Przez Krzyżnik Trasa 2

Stronie Śląskie → Stara Morawa → Bolesławów → Kamienica →  
Droga Pod Lejami → Kletno → góra Krzyżnik → Stronie Śląskie wieś → Goszów 
→ Stronie Śląskie
długość: 26,2 km  /  czas przejazdu: 3,5 godz.
stopień trudności: trudna

Na dużych odcinkach trasa pokrywa się z oznakowanymi szlakami rowerowymi, ale prowadzi także do 
nieoznakowanej Drogi pod Lejami oraz na zbocza góry Krzyżnik. Pierwsza część trasy: od Stronia Śląskie-
go do górnej części wsi Kamienica nie jest trudna. Teren łagodnie wznosi się wzdłuż dolin rzek Morawka 
i Kamienica, a trasa prowadzi drogami asfaltowymi. Druga cześć wyprawy to liczne podjazdy i zjazdy 
po nierównych szutrowych i kamienistych odcinkach. Szczególnie trudny będzie odcinek prowadzący do 
Drogi pod Lejami ponad doliną rz. Kamienica oraz odcinek przez górę Krzyżnik (pomiędzy miejscowościa-
mi Stara Morawa i Stronie Śląskie wieś). 

0,0 km – Rozpoczynamy w Stroniu Śląskim na parkingu przy Strońskim Parku Aktywności (budynek basenu 
i hali sportowej) i jedziemy w górę ulicy Kościuszki w kierunku Urzędu Miejskiego.
1,2 km – Na wysokości Urzędu Miejskiego skręcamy w prawo w kierunku zalewu w Starej Morawie. Po 
lewej stronie mijamy stadion sportowy, a dalej tamę na rzece Morawka.
3,2 km – Mijamy zalew w Starej Morawie.
3,8 km – Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą biegnącą do Kletna. My kontynuujemy prosto wzdłuż rzeki 
Morawki (po lewej stronie) i wiejskich zabudowań Starej Morawy. Na tym odcinku nasz szlak pokrywa się z 
gminnym szlakiem rowerowym 5725 i 5727.
5,2 km – Dojeżdżamy do Kamienicy i jedziemy prosto wzdłuż rzadkiej zabudowy wsi, mijając po lewej stro-
nie stoki narciarskie Stacji Narciarskiej Kamienica oraz warsztat Rzeźbiarstwa Artystycznego (nr 10). Nasza 
trasa pokrywa się z gminnym szlakiem rowerowym 5726 i 5727 oraz z krajowym czerwonym szlakiem ro-
werowym (Stara Morawa – Kamienica).
8,4 km – Przy drewnianym moście w górnej części wsi gminne szlaki rowerowe 5726 i 5727 odbijają ostro 
w lewo. My jedziemy dalej w górę wzdłuż  drogi asfaltowej (i żółtego szlaku pieszego). Za leśniczówką, którą 
mijamy po lewej stronie, asfalt kończy się, wjeżdżamy na drogę szutrową.
10,0 km – Na rozdrożu opuszczamy żółty szlak pieszy, skręcamy w prawo do góry, rozpoczynamy podjazd 
kamienistą leśną drogą. 
10,7 km – Dojeżdżamy do kolejnego rozdroża, na którym wjeżdżamy w prawo na utwardzoną leśną drogę. 
Jesteśmy na Drodze Pod Lejami. Ponownie skręcamy w prawo, czeka nas ostry zjazd.
12,4 km – Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo do góry, wjeżdżamy na niebieski szlak 
pieszy oraz krajowy niebieski szlak rowerowy.
13,6 km – Dojeżdżamy do szlaku narciarstwa biegowego (oznakowanie czarno-pomarańczowe) i na skrzy-
żowaniu skręcamy lekko w lewo. 
14,0 km – Dojeżdżamy do dużej krzyżówki dróg leśnych (tzw. Siodło pod Porębkiem). Skręcamy w prawo, 
jedziemy gminnym szlakiem rowerowym 5727 w dół w kierunku drogi asfaltowej w Kletnie. 
15,6 km – Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo w dół. Po lewej stronie mijamy park linowy 
w dawnym kamieniołomie marmuru.

16,6 km – Dojeżdżamy do dużego parkingu PTTK (po lewej na górce). Jedziemy cały czas w dół wzdłuż 
głównej drogi w kierunku Starej Morawy zgodnie z gminnymi szlakami rowerowymi 5727 i 5728.
17,6 km – Zjeżdżamy z asfaltu, ostro w lewo. Rozpoczynamy podjazd. Jedziemy leśną szutrową 
drogą, biegnącą równolegle do asfaltowej drogi Kletno - Stara Morawa leżącej poniżej. Pokonu-
jemy kilka podjazdów i zjazdów. Po lewej stronie mijamy zabytkową odremontowaną kapliczkę. 
Po prawej, widoki na górę Młyńsko i dolinę rz. Kleśnica.
21,0 km – Dojeżdżamy do asfaltówki, my skręcamy w lewo na drogę tłuczniową, mijamy wieżę 
przekaźnikową telefonii komórkowej po lewej stronie.
21,2 km – Skręcamy w lewo do góry na asfaltową drogą, prowadzącą do nieczynnego kamienio-
łomu na górze Krzyżnik. Po prawej mijamy nieczynne miejskie wysypisko.
22,6 km – Dojeżdżamy do kamieniołomów, które mijamy po prawej stronie. Droga asfaltowa 
kończy się, rozpoczynamy stromy podjazd. 
23,0 km – Jedziemy w lewo po łuku, teren wypłaszcza się. Na leśnym rozdrożu jedziemy w 
prawo w dół. 
23,4 km – Dojeżdżamy do szerokiej utwardzonej szutrowej drogi, na której skręcamy w prawo, 
czeka nas bardzo ostry zjazd. 
23,6 km – Dojeżdżamy do skrzyżowania (po prawej przydrożna kapliczka, a w dali kamieniołom). 
Skręcamy w prawo na wąską asfaltową drogę i jedziemy w dół, wzdłuż  gminnego szlaku rowe-
rowego 5728. Jesteśmy na terenie Stronia Śląskiego wsi. Dojeżdżamy do Stronia Śląskiego. Na 
skrzyżowaniu przy Urzędzie Miejskim skręcamy w lewo na ulicę  Kościuszki. 
26,2 km – Kończymy w punkcie startu, na parkingu przy Strońskim Parku Aktywności.

Więcej o górze Krzyżnik (710 m): zobacz opis szlaku 5728.
Więcej o miejscowościach i atrakcjach mijanych na trasie: zobacz opisy pozostałych szlaków.

Park Linowy w kamieniołomie Kletno I – po odkryciu Jaskini Niedźwiedziej eksploatacja mar-
muru w kamieniołomie została zawieszona, ostateczne kamieniołom został zamknięty w latach 
90-tych XX w. Wybudowano wówczas sztuczny wał tworząc mały staw przy ścianie wyrobiska. 
Przez lata w kamieniołomie organizowano letnie imprezy dla turystów,  m.in. „Lato Jaskiniow-
ców”. W 2013 r. w kamieniołomie uruchomiono park linowy (zobacz rozdział Nie uśnij w trawie! 
– atrakcje turystyczne).

Stronie Śląskie wieś – górska osada stanowiąca wydzieloną, wiejską część miasta Stronie 
Śląskie, położoną na jego południowo-zachodnim krańcu, w dolinie potoku Sienna Woda. Miej-
scowość jest malowniczo położona pomiędzy Krowiarkami a wzniesieniami Masywu Śnieżnika 
(Krzyżnik 710 m, Janowiec 883 m i Rudka 95 m). Funkcjonuje jako samodzielne sołectwo, w skład 
którego wchodzą jeszcze dwie górskie wsi, położone u podnóża Czarnej Góry (1205 m): Janowa 
Góra oraz Sienna. To z części dzisiejszego  Stronia Śląskiego wsi, Goszowa i Strachocina powstało 
miasteczko Stronie Śląskie. W miejscowości liczne kapliczki przydrożne pochodzące z XIX/XX w. 
oraz kilka budynków drewniano-kamiennych z przełomu XIX/XX w. 



Na zboczach Suszycy. fot. J. Jasicki
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Pod Suszycą Trasa 3

Stronie Śląskie → Stara Morawa → Bolesławów → Kalwaria pod Suszycą 
→ Młynowiec → Przełęcz Sucha (1001 m) → Bielice → Nowy Gierałtów → 
Droga Kobyliczna → Stary Gierałtów → Goszów → Stronie Śląskie

długość: 48 km  /  czas przejazdu: 6 godz.
stopień trudności: trudna

Bardzo ciekawa trasa, prowadząca przez doliny, przełęcze i zbocza trzech pasm górskich: Masywu 
Śnieżnika, Gór Bialskich i Gór Złotych. Odcinki asfaltowe są łatwe. Najtrudniejsze fragmenty wy-
cieczki to: przejazd zboczami Suszycy pomiędzy Bolesławowem i Młynowcem, podjazd z Młynowca 
do Przełęczy Dział oraz zjazd z wyższych partii Gór Bialskich (przez tzw. Siodło Martena) do Doliny 
Białej Lądeckiej. Na trasie piękne widoki na góry, szczególnie na zjeździe przez łąkę pomiędzy tzw. 
Suchą Drogą a Młynowcem, a także na tzw. „bialskiej asfaltówie” między Przełęczą Dział i Przełęczą 
Suchą w Górach Bialskich. Na zjeździe z gminnego szlaku rowerowego 5723 (przy przekaźniku tele-
fonii komórkowej w Starym Gierałtowie) piękne widoki na Dolinę Białej Lądeckiej.

0,0 km – Rozpoczynamy w Stroniu Śl. na parkingu przy Strońskim Parku Aktywności (budynek basenu 
i hali sportowej) i ulicą Kościuszki jedziemy w górę miejscowości. Przy Urzędzie Miejskim skręcamy 
w prawo w kierunku zalewu w Starej Morawie. Po lewej stronie mijamy stadion miejski i tamę na rz. 
Morawka. 
3,1 km – Dojeżdżamy do zalewu w Starej Morawie. Kontynuujemy zgodnie z oznakowaniem gminnego 
szlaku rowerowego 5725 i 5727, przez Starą Morawę w kierunku Bolesławowa.
5,5 km – Dojeżdżamy do rynku w Bolesławowie. Jedziemy w lewo po drodze z kostki, w kierunku 
Nowej Morawy. 
5,9 km – Zjeżdżamy z głównej drogi, skręcamy w lewo w wąską boczną asfaltową drogę. Po szybkim 
zjeździe, czeka nas ostry podjazd.
6,8 km – Dojeżdżamy do skrzyżowania, skręcamy ostro pod górę w lewo. Rozpoczynamy podjazd w 
kierunku Suszycy (1047 m) wzdłuż Chłopskiego Potoku po drodze szutrowej.
7,6 km – Na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, trzymamy się głównego duktu. Jedziemy pod 
górę, następnie czeka nas zjazd. Dojeżdżamy do Drogi Krzyżowej, którą mijamy po prawej stronie. Na 
skrzyżowaniu skręcamy w prawo pod górę, na tzw. Suchą Drogę. Czeka nas stromy podjazd, potem 
droga wypłaszcza się.
10,5 km – Skręcamy w lewo, trzymamy się głównego duktu
10,8 km – Dojeżdżamy do przecinki leśnej, znajdującej się po lewej stronie. Tutaj skręcamy w lewo na 
drogę prowadzącą przez łąkę (kontynuując wzdłuż Suchej Drogi dojechalibyśmy do Wielkiego Rozdro-
ża). Czeka nas stromy zjazd z pięknymi widokami na Góry Bialskie i Złote. Po prawej w dole widoczne 
zabudowania wsi Młynowiec. 
11,2 km – Dojeżdżamy do rozdroża, skręcamy w prawo. Jedziemy kamienistą drogą w kierunku zabu-
dowań Młynowca. Dojeżdżamy do wąskiej drogi asfaltowej.
12,4 km – Dojeżdżamy do głównej drogi we wsi Młynowiec i skręcamy w prawo pod górę. Aż do 
Przełęczy Suchej jedziemy równolegle z krajowym czerwonym szlakiem rowerowym oraz gminnym 



W stronę Młynowca. fot. J. Jasicki Sucha Droga. fot. A. Pięta

Kalwaria na Suszycy. fot. A. PiętaKapliczka w Młynowcu. fot. A.Pięta
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  Pod Suszycą

szlakiem rowerowym 5725. Na końcu wsi droga asfaltowa przechodzi w leśną. Jedziemy tzw. Młyńską 
drogą wzdłuż doliny potoku Młynówka. Wspinamy się cały czas pod górę kamienistym duktem. Luźne 
kamienie utrudniają podjazd. 
16,8 km – Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg na Przełęczy Dział (922 m). Stąd jedziemy zgodnie z ozna-
kowaniem gminnego szlaku rowerowego 5724 oraz krajowego czerwonego szlaku rowerowego „Pę-
tla Gór Bialskich” w kierunku Bielic. Od Przełęczy Dział aż do zakrętu pod wzniesieniem Rude Krzyże 
(1053 m) jedziemy leśną drogą asfaltową. Po drodze piękne widoki na Masyw Śnieżnika i Góry Złote.
20,5 km – Dojeżdżamy do Wielkiego Rozdroża (961 m).
21,9 km – Jesteśmy na Przełęczy Suchej (1001 m).
24,0 km – Docieramy do skrzyżowania pod górą Rude Krzyże (1053 m) i skręcamy w lewo na kamie-
nistą drogę (Czarny Dukt). Przed nami długi stromy zjazd wzdłuż tzw. Siodła Martena. Dalszy zjazd 
prowadzi tzw. Czarnobielskim Duktem, opadającym wzdłuż rzeki Bielawki w kierunku Doliny Białej 
Lądeckiej, powyżej Bielic.
28,2 km – Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg przy leśnym zbiorniku retencyjnym. Jesteśmy w Dolinie 
Białej Lądeckiej. Skręcamy w lewo.
28,9 km – Z prawej mijamy leśniczówkę w Bielicach, wjeżdżamy na asfalt. Aż do Nowego Gierałtowa 
jedziemy zgodnie z oznakowaniem gminnego szlaku rowerowego 5724 oraz krajowego czerwonego 
szlaku rowerowego „Pętla Gór Bialskich”.
35,5 km – Dojeżdżamy do Nowego Gierałtowa. Na skrzyżowaniu jedziemy w prawo, przez mostek nad Białą 
Lądecką w kierunku barokowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, znajdującego się na górce ponad doliną. 
35,9 km – Za kościołem skręcamy w lewo, a następnie w prawo pod górę na leśną kamienistą drogę. 
Na kolejnym skrzyżowaniu wjeżdżamy na szutrową drogę. Jesteśmy na gminnym szlaku rowerowym 
5723. Jedziemy szerokimi leśnymi drogami wzdłuż zboczy Gór Złotych, równolegle do granicy pań-
stwowej, cały czas zgodnie z oznakowaniem szlaku 5723.
41,8 km – Zjeżdżamy z asfaltowej Drogi Kobylicznej w lewo na leśną drogę gruntową. 
42,4 km – Na skraju lasu, na rozdrożu zjeżdżamy z oznakowanego szlaku 5723 i wjeżdżamy na łąkę. 
Jedziemy w kierunku stacji przekaźnikowej telefonii 
komórkowej oraz zabudowań Starego Gierałtowa.
43,3 km – Dojeżdżamy do „Wiaty pod Bocia-
nem”. Jesteśmy w Starym Gierałtowie i jedziemy 
w prawo wzdłuż głównej drogi w kierunku Stro-
nia Śląskiego, cały czas zgodnie z oznakowaniem 
czerwonego krajowego szlaku rowerowego. Przez 
Goszów powracamy do Stronia Śląskiego. Dojeż-
dżamy do skrzyżowania dróg (ulica Mickiewicza 
i Nadbrzeżna). Jedziemy prosto, po lewej mijamy 
Komisariat Policji. Za mostem skręcamy w prawo 
w ulicę Kościuszki. 
48,0 km – Kończymy w punkcie startu, na parkingu 
przy Strońskim Parku Aktywności.

Trasa 3

Więcej o miejscowościach i atrakcjach mijanych na trasie: zobacz opisy pozostałych szlaków (5722, 
5723, 5724, czerwony szlak krajowy „Pętla Gór Bialskich”).

Góry i bliskość przyrody sprzyjają duchowym refleksjom. Kościoły, kalwarie, przydrożne kapliczki 
i krzyże od wieków należą do krajobrazu Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika. Także dzisiaj pielęgnuje 
się sakralne dziedzictwo, odnawiając dawne miejsca modlitwy, ustawiając drogowskazy do kapliczek, 
przygotowując przy nich miejsca odpoczynku.

Góra Oliwna w Bolesławowie – grupa XIX-wiecznych kamiennych rzeźb śpiących apostołów i mo-
dlącego się Chrystusa, odnowiona i pielęgnowana przez mieszkańców sołectwa Bolesławów. Rzeźby 
znajdują się przy tzw. Drodze Staromorawskiej (niegdyś ważnym trakcie handlowym łączącym Śląsk 
z Morawami), na stoku góry Zawada (pomiędzy dolinami rzek Kamienica i Morawka), otoczone są 
pięknymi starymi lipami i stanowią dawne miejsce modlitewne. Nieopodal piękne widoki na dolinę 
Kamienicy i Śnieżnik. Dojście z rynku w Bolesławowie wzdłuż żółtego szlaku pieszego.

Kalwaria pod Suszycą – Grota Matki Boskiej i Droga Krzyżowa na Suszycy zostały zbudowane jako 
dziękczynienie tutejszego mieszkańca za powrót jego synów z I wojny światowej. Kalwaria przez dłu-
gie lata była miejscem modlitwy dla okolicznych mieszkańców i pątników. Po 1945 r. została jednak 
zapomniana, metalowe stacje drogi krzyżowej z czasem uległy korozji, pozostały jedynie kamienne 
fragmenty ścieżek. Z inicjatywy pracowników Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, przy wsparciu 
Nadleśnictwa Lądek-Zdrój i dzięki zaangażowaniu okolicznych mieszkańców, w 2007 r. kalwaria została 
odtworzona. Obrazy ukazujące mękę Chrystusa namalowała Pani Ewy Beyer. Rzeźbiarze z Kamienicy, 
Państwo Kurowscy wykonali ele-
menty drewniane. Kalwaria znaj-
duje się na północno-zachodnich 
zboczach Suszycy.

Górska Droga Krzyżowa  
w Nowym Gierałtowie – prze-
mieszczając się wzdłuż gminnego 
szlaku rowerowego 5723 zboczami 
Gór Złotych, zauważymy umiesz-
czone wzdłuż drogi na drzewach 
stacje Drogi Krzyżowej. Podczas 
Wielkiego Postu mieszkańcy oraz 
turyści mogą wziąć udział w gór-
skiej drodze krzyżowej prowadzo-
nej przez proboszcza parafii rzym-
sko-katolickiej św. Jana Chrzciciela 
w Nowym Gierałtowie.

Pod Suszycą Trasa 3
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NOCLEGI

Bielice
„Chata Cyborga” - pokoje gościnne, centrum konferencyjne, Bielice 2, 74 814 14 22, 
www.chatacyborga.pl, bielice@kki.net.pl
„Chatka Trapera” - agroturystyka, Bielice 2a, 74 814 27 12,
www.bielice.pl/chatka_pl.html, bielice@bielice.pl
„Dom Gościnny u Majów” - agroturystyka, Uniwersytet w Bielicach, Bielice 5a, 74 814 27 20, 
www.bielice.info.pl/majowie/, majowie@bielice.info.pl
„Rudawiec” - agroturystyka, Bielice 7a, tel. 74 814 27 42, korytkowscy@bielice.info.pl 

Bolesławów
Anna Tarnowska - pokoje gościnne, Bolesławów 10A, 74 814 27 39 
„Bolko” - ośrodek turystyczny, Bolesławów 12, 74 81 41 274
www.osrodekbolko.pl, bolko@osrodekbolko.pl
„Pensjonat Emilia**”, Bolesławów 3, 74 814 16 68, 914 227 111, 695 626 323, 688 228 580, 
www.pensjonat-emilia.pl, pensjonat@o2.pl 
„Pod Śnieżnikiem” - apartamenty, Bolesławów 11l,  74 8 142 910, 603 206 084,  
apartamentysnieznik.pl, apartamenty@geotrade.pl   
„Twój Sukces” - ośrodek wczasowy, Bolesławów 39, 74 814 11 88,  691 966 72, 
www.sukces.pl,  boleslawow@twoj.sukces.pl 
„U Ewy” - pokoje gościnne, Bolesławów 31A, 663 942 819, www.gory.info.pl/uewy
„Violetta Gulij” - pokoje gościnne, Bolesławów 31, 74 814 11 28    
www.violetta.pl, violetta128@vp.pl
„Willa Monte Neve” - ośrodek wczasowy, Bolesławów 12A, 74 814 08 71, 501 957 026 
www.monteneve.pl, biuro@monteneve.pl  
„Willa Sandra” - pokoje gościnne, Bolesławów 42, 74 814 08 14, 
74 814 08 78 www.willa-sandra.pl,  recepcja@willa-sandra.pl
„Willa pod Stokiem”, Bolesławów 39a, 74 814 29 83, 669 984 633, 506 148 823
„Zielone Wzgórze” - pokoje gościnne, Bolesławów 52-53, 790 500 503, 
www.zielonewzgorze.eu, biuro@zielonewzgorze.eu

Goszów
„Ranczo u Jana” - pokoje gościnne, Goszów 23, 607 245 253, www.ranczoujana.eu, 
ranczoujana@europoczta.home.pl
„Pokoje u Darka” Goszów 18, 663 107 814, www.noclegigoszow.dobrynocleg.pl
„Nad Młynówką” – pokoje gościnne, Goszów12, www.nadmlynowka.dobrynocleg.pl
„Chatka Julki” , Goszów 23a , 512 011 541 
www.jaskinia.pl/chatkajulki, restauracja@jaskinia.pl

Janowa Góra
„Rudy***” - pensjonat, Janowa Góra 9, 74 814 12 65, 501 854 435, 
www.pensjonat-rudy.pl, recepcja@pensjonat-rudy.pl 
„Siedlisko Solej” - pokoje gościnne, Janowa Góra 30, 512 373 892, www.solej.pl, info@solej.pl

Kamienica
„W Kamienicy” - agroturystyka, Kamienica 3, 74 814 19 08, 609 659 015, 
www.noclegiwkamienicy.pl, wkamienicy@sudety.info.pl

Kletno
„Chata Andreasa” - pokoje gościnne, Kletno 2, 71 346 60 32, 603 177 788, 
www.chata-andreasa.pop.pl/pl, barbarabartecka@poczta.fm
„Janowa Chata”, Kletno 17, 74 814 25 70 www.jaskinia.pl/janowachata
„Nad Stawami” - domki, Kletno 6f, 74 814 0 832, 693 828 383 
www.kletno.com, figursky@gmail.com
„Pod Lipą” - agroturystyka, Kletno 12a, 74 814 20 25
 „Sądejówka” - agroturystyka, Kletno 14, 74 814 21 51 
www.kletno.info.pl, steniab@neostrada.pl
Villa „Panorama” - pokoje gościnne, Kletno 9f, 603 762 337 
www.villapanorama.eu,  kontakt@villapanorama.eu
Villa „Pod Jaskinią” - pokoje gościnne, Kletno 11, 74 814 21 82, 691 390 514, 
www.chaty.skb.pl, chatyniedzwiedzia@o2.pl,
„Wiedźminówka”, Kletno 32, 74 814 18 01, 602 330 858, 
www.wiedzminowka-kletno.pl, wiedzminowka-kletno@wp.pl
„Zbójecki Ostęp” - agroturystyka, Kletno 30, 74 814 25 70, 601 152 704 

Młynowiec
„Leśna Chata” - agroturystyka, Młynowiec 5, 74 814 79 23, 
605 782 323, www.sudety.info.pl/lesnachata, bam_him@wp.pl,
„Leśna Struga” - dom, Młynowiec 10A, 603 177 788,
www.chata-andreasa.pop.pl,  barbarabartecka@poczta.fm

Nowy Gierałtów
„Czartowiec” - pokoje gościnne, Nowy Gierałtów 24b, 668 464 463
 www.czartowiec.pl
„Kraina Szeptów” - agroturystyka, Nowy Gierałtów 3, 503 533 518, 
74 814 11 14, krainaszeptow@op.pl, www.krainaszeptow.pl
„Gościnna Zagroda” - agroturystyka - hodowla kóz, wyrób serów, 
B. R. Kalińscy, Nowy Gierałtów 12, 74 814 14 52 
www.sudety.info.pl/goscinnazagroda, g.zagroda@sudety.info.pl.
„Niedzielówka” - domki, Nowy Gierałtów 24, 693 110 093
www.agro-weekend.pl/agroturystyka, ued.trans@interia.pl
„Oberek” - agroturystyka, Nowy Gierałtów 19, 74 814 27 48,
www.oberek.eu, annaobesztalska43@interia.pl
„Pokoje w górach” - agroturystyka, Nowy Gierałtów 8, 74 814 13 30, 
www.pokojewgorach.com, marek.wanat@wp.pl
„Ranczo” - agroturystyka, Nowy Gierałtów 17a, 74 814 12 86, 602 712 068, 
www.ranczofrodyma.cba.pl, ranczofrodyma@interia.pl
„Stanica” - agroturystyka, Nowy Gierałtów 6, 74 811 90 95, 
www.stanica.dobrynocleg.pl

Nowa Morawa
„Domek Morawa” - pokoje gościnne, Nowa Morawa 9,  74 814 22 20, 692 413 043, 
www.domkiwypoczynkowe.com, bakarstronie@wp.pl
„Królikówka” -  ośrodek wypoczynkowy, Nowa Morawa 15, 74 814 08 10, 602 111 511, 
www.krolikowka.net16.net , krolikowka@wp.eu

Sienna 
„Balbinka” - agroturystyka, Sienna 7, 74 813 09 17 www.balbinkaagro.republika.pl
„Pod wyciągiem” - gościniec, Sienna 7E, 74 813 09 12,  695 677 661, www.podwyciagiem.com.pl 
 „Hubertus” - pokoje gościnne, Sienna 8, 74 814 33 10, 74 814 12 17, 
www.czarnagora-hubertus.pl, rezerwacja@czarnagora-hubertus.pl
Janina Główka - agroturystyka, Sienna 8, 74 814 12 17 
„Kosówka” - pokoje gościnne, Sienna 8c, 74 8 130 929, 
www.kosowka-czarnagora.pl,  kosowka@kosowka-czarnagora.pl
„Puchaczówka”*** - pensjonat, Sienna 5d, 604 582 805,
www.puchaczowka.pl,  pensjonat@puchaczowka.pl
„Hotel Górski Czarna Góra**”, Sienna 6a, 605 101 578 www.hotelgorski.pl, biuro@hotelgorski.pl  
„Wojciechówka” - agroturystyka, Sienna 3, 74 814 29 41, 
www.sienna.spanie.pl, paszekw@xl.wp.pl
„Willa Puchaczówka” - pokoje gościnne, Sienna 7i, 74 811 65 70, 602 516 119, 
www.puchaczowka.pl, willa@puchaczowka.pl
„Złote Góry***” -  pensjonat, Sienna 5h, 602 220 148, 602 695 990,
www.zlotegory.com, kontakt@zlotegory.com

Stary Gierałtów
„Agroturystyka z Jadwigą”, Stary Gierałtów 44,  74 814 29 55, www.gieraltow.obitur.pl
„Domek na wzgórzu” - pokoje gościnne, Stary Gierałtów 85, 74 814 28 12, 664 443 794, 
www.domek-na-wzgorzu.pl, domekgieraltow@gmail.com

mailto:korytkowscy@bielice.info.pl
mailto:recepcja@willa-sandra.pl
http://www.ranczoujana.eu
http://www.eholiday.pl/red-ow3925-1.html
mailto:restauracja@jaskinia.pl
mailto:info@solej.pl
mailto:barbarabartecka@poczta.fm
http://www.stanica.dobrynocleg.pl
mailto:krolikowka@wp.eu
mailto:kontakt@zlotegory.com
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„Eskapada” - agroturystyka, Stary Gierałtów 37, 74 814 31 65, www.eskapada.info, 
kontakt@eskapada.info
„Jonny`s Apartments” – ośrodek wypoczynkowo-konferencyjny, 
Stary Gierałtów 49d, 74 814 19 62, www.jonnys.pl, recepcja@jonnys.pl 
„Karimat” – dom wypoczynkowy, Stary Gierałtów 42, 74 811 98 25, 698 433 722, 
www.karimat.eu, kontakt@karimat.pl 
„Labirynt” - agroturystyka,  Stary Gierałtów 2,  74 814 20 44, www.czasnawypoczynek.pl
„Łopuchówka” - agroturystyka, Stary Gierałtów 50C, 74 811 96 20,
www.lopuchowka.cba.pl, zbigniew.lopusiewicz@neostrada.pl
„Malwina”  - dom gościnny, Stary Gierałtów 74, 74 814 14 26, agrot.malwina@gmail.com
„Roza” - agroturystyka, Stary Gierałtów 35, 74 811 96 45, 
„Swojska Chata” - agroturystyka, Stary Gierałtów 80, 74 811 96 82, 
www.swojskachata.net,  swojskachata@gmail.com  
„U Ewy” – agroturystyka, Stary Gierałtów  39b, 74 818 77 33, 884 147 246, e.kaluzna59@wp.pl 

Stara Morawa
„Gościniec pod Czeremchą”, Stara Morawa 18a, 74 814 12 87, 
601 782 339, www.czeremcha.net, pokoje@czeremcha.net
„Hotelik Orański”, Stara Morawa 13, 74 814 08 18 www.hotelikoranski.pl, info@hotelikoranski.pl
„Hotel Morawa**”, Stara Morawa 11a, 74 814 08 74,
 www.hotelmorawa.pl, biuro@hotelmorawa.pl
Maria Stencel - pokoje gościnne, Stara Morawa 14, 74 814 27 04
„Nad Zalewem” – kompleks turystyczny (pokoje gościnne i pole biwakowe), 
SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., Stara Morawa, 
74 814 16 04, www.jaskinianiedzwiedzia.pl, biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl 
„Słoneczne Wzgórze” - pokoje gościnne, Stara Morawa 21b, 74 814 08 63, 663 567 940, 
www.sloneczne-wzgorze.com, info@sloneczne-wzgorze.com
„Stary Folwark” – agroturystyka, Stara Morawa 9, 74 814 13 69, staryfolwark@onet.pl
„Wapiennik Łaskawy Kamień” - pokoje gościnne. Stara Morawa 29, 
74 814 11 91, 695 042 308,  www.wapiennik.eu, info@wapiennik.eu

Strachocin
„Dworek Galosa” - ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy, Strachocin 8, 74 814 14 81, 608 412 573 
www.dworekgalosa.pl, monika.galos@dworekgalosa.pl
„Pod Jaworem” - pokoje gościnne, Strachocin 38, 74 814 28 81 www.jaskinia.pl/podjaworem, 
podjaworem@poczta.onet.pl
 „Pod Kasztanem” – agroturystyka, hodowla koni huculskich,
 Strachocin 23, 74 814 12 83  www.pod-kasztanem.pl
 „U Maryli” - agroturystyka, Strachocin 1, 74 814 16 49, 691 700 034
www.agroturystykaumaryli.pl, kontakt@agroturystykaumaryli.pl

Stronie Śląskie 
 „An-Mar” - pokoje gościnne, Jaworowa 16, 74 814 32 03, 606 241 263
www.czarnagora.info/anmar, pokoje.narty.rowery@neostrada.pl
Apartament „Julia”, Kościuszki 26/12, www.jaskinia.pl/apartamentjulia, restauracja@jaskinia.pl
„Apartament na Krótkiej”, Krótka 3, 509 025 042,  www.nakrotkiej.pl, info@nakrotkiej.pl
„Apartamenty Piechol”, Morawka 17/3, Świerczewskiego 12/5, 661 426 948, 
www.piechol.pl, info@piechol.pl

„Carmen” - pokoje gościnne, Mickiewicza 38, 601 821 171, a.sztandarski@interia.pl
Ewa Dobosz - pokoje gościnne, Dolna 21b, 609 357 979, 609 14 78 45,
www.ladek.com.pl/ewa, domekewy@gmail.com
„Górska Dolina” - pokoje i apartamenty, Polna 18c, 74 814 13 60, 
601 828 386, www.gorskadolina.pl, gorskadolina@gory.info.pl
„Górski Poranek” - centrum wypoczynkowo-konferencyjne,
Kościuszki 72, 74 814 13 54, 503 025 962, www.gorskiporanek.pl, biuro@gorskiporanek.pl                                                                                 
„Gościniec Zapiecek” - pokoje gościnne, Mickiewicza 28, 74 814 17 03, 888 47 55 27 
www.goscinieczapiecek.pl, kasia@goscinieczapiecek.pl ,                                                                       
Janina Jamróz. - pokoje gościnne, Mickiewicza 3, 74 8 141 665
 „Kornelia” - pokoje gościnne, Kościuszki 21, 74 814 68 31, 504 906 382, 
www.kornelianoclegi.republika.pl, kornelianoclegi@gmail.com
„Lew Jaskiniowy” -  centrum konferencyjno - szkoleniowe, Nowotki 14, 601 933 811, 74 869 87 11, 
www.lewjaskiniowy.pl, biuro@lewjaskiniowy.pl
„Menos” - ośrodek turystyczny, Kościuszki 20a, 74 814 16 76, 
www.osrodekmenos.pl, menos@osrodekmenos.pl
„Mikołajówka” - pokoje gościnne, Dolna 9a, 696 039 512
„Monika” -  pokoje gościnne, Jaworowa 10, 724 688 717,
www.monika-stronie-slaskie.pl, rkropiewnicka@wp.pl
„Nad Rzeką” - pokoje gościnne, Mickiewicza 32, 609 533 267,
www.nadrzeka.pl, nadrzeka@op.pl 
„Pod Jesionami” – domki, Turystyczna 18b-c, 74 814 32 98, 608 391 750, 
www.jaskinia.pl/domkipodjesionami, domkipodjesionami@poczta.fm
„Pod Sowią Kopą”- pokoje gościnne, Mickiewicza 23, Stronie Śl., 609 260 162
Pokoje gościnne, Morawka 20/11,  74 8143228, 74 814 21 38
Pokoje gościnne, SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o.,
Kościuszki 22 a, 74 814 16 04, www.jaskinianiedzwiedzia.pl, biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl
„Przy Sudeckiej” – mieszkanie, Morawka 36/9, 506 063 869
Sylwia Owczarek - pokoje gościnne, Kościuszki 91, 74 814 27 40, 600 182 521
www.jaskinia.pl/owczarek, noclegisylwiaowczarek@wp.pl
„U Ireny” - pokoje gościnne, Sportowa 2, 74 814 26 36, www.uireny.republika.pl, uireny@op.pl
„U Władzi” - pokoje gościnne, Jaworowa 18, 74 814 26 78, www.noclegi.pl/uwladzi, uwladzi@wp.pl 
„Villa Elise” - pokoje gościnne, Mickiewicza 9, 74 814 25 16, 501 357 324, 
www.villaelise.pl, info@villaelise.pl
„Willa AKME”, Kościuszki 33, 74 814 12 15 www.willaakme.pl, biuro@willaakme.pl
„Zacisze” - pokoje gościnne, Okrężna 13, 74 814 32 13 www.pokojezacisze.dobrynocleg.pl 
„Zofia Ryczek-noclegi”, Kościuszki 61a, 783 691 136, www.ryczek.eu, ryczek@wp.pl

Stronie Śląskie - wieś
„Astra” - pokoje gościnne, Łąkowa 8, Stronie Śl. - wieś, 602 473 781, 
www.astra-stronie-slaskie.e-meteor.pl
„Cisówka” – agroturystyka, Łąkowa 6, Stronie Śl. - wieś, 605 202 750, cisowkastronie@op.pl
 „Danielówka” - agroturystyka, Stronie Śl. 29, Stronie Śląskie – wieś, 74 811 84 00, 605 257 320 
www.danielowka.pl, agro@danielowka.pl
„Domek Lu-Sy Kukułka” - agroturystyka, Leśna 2, Stronie Śl. - wieś, 
509 725 055 www.noclegikukulka.pl, luciasa@o2.pl
„Domek nad Janówką”, Stronie Śl. 3a, Stronie Śl. – wieś,
74 814 14 99, 609 532 791, www.enocleg.pl/obiekt/jlkm, domeknadjanowka@tlen.pl  
D. i D. Tomala - pokoje gościnne, Stronie Śl. 38a, Stronie Śl. – wieś, 74 814 30 19, 663 080 181
„Dom na Wzgórzu” - apartamenty, Stronie Śl. 34a, Stronie Śl. – wieś
74 811 54 51, 512 078 015, www.domnawzgorzu.pl, info@domnawzgorzu.pl
„Domek Snowboardera - Villa Rosa”, Stronie Śl. 26d, Stronie Śl. – wieś
506 373 026, 696 919 752, www.domeksnowboardera.com, ds-kontakt@wp.pl
„Gościniec Leszczyniec”, Stronie Śl. 38b, Stronie Śl. – wieś, 74 814 11 33, 660 682 631, 
www.leszczyniec.com.pl, leszczyniec@yahoo.pl 
„Górski Potok” - pokoje gościnne, Leśna 3, Stronie Śl. - wieś, 
608 467 116, www.gorskipotok.com, info@gorskipotok.com
„Karolinka” - pokoje gościnne, Stronie Śl. 57, Stronie Śl. – wieś, 
74 814 34 90, karolonka.pokoje@tlen.pl
„Koliba” - pokoje gościnne, Stronie Śl. 30a, Stronie Śl. – wieś,
508 357 657, www.willakoliba.pl, marek@gos.pl
„Marianówka” - pokoje gościnne, Stronie Śl. 27, Stronie Śl. – wieś,
74 814 30 40, www.marianowka.republika.pl, marianówka@op.pl
„Monte Negro” - agroturystyka, Stronie Śl. 27a, Stronie Śl. – wieś
602 653 617, www.monte-negro.pl, pensjonat@monte-negro.pl
„Mieszkanie Agroturystyczne”, Stronie  Śl. 33, Stronie Śl. – wieś
603 685 798, 74 814 12 19, www.domek-stronieslaskie.pl

mailto:info@sloneczne-wzgorze.com
mailto:info@wapiennik.eu
mailto:kontakt@agroturystykaumaryli.pl
http://www.lewjaskiniowy.pl
mailto:biuro@lewjaskiniowy.pl
mailto:menos@osrodekmenos.pl
mailto:ryczek@wp.pl
http://www.leszczyniec.com.pl
mailto:leszczyniec@yahoo.pl
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„Noclegi u Karoliny”, Stronie Śl. 1, Stronie Śl. – wieś, 74 814 29 93, 667 422 56, 
www.noclegi.pl/ukaroliny, kaska290@onet.eu
„Pod Chłopkiem”- agroturystyka, Stronie Śl. 36, Stronie Śl. – wieś 74 814 30 62
„Pod Wilczyńcem” - apartament, Poziomkowa 3, Stronie Śl. - wieś, 
691 394 710, www.podwilczyncem.pl, oostrowskaa@wp.pl
„U Bartunia” - pokoje gościnne, Stronie Śl. 55, Stronie Śl. – wieś, 
74 814 12 80 www.ubartunia-stronie-slaskie.superturystyka.pl noclegiubartunia@tlen.pl
„Villa Valle Verde” - pokoje gościnne, Poziomkowa 2, Stronie Śl. - wieś, 693 369 001, 693 369 401, 
www.valle-verde.pl, pensjonat@valle-verde.pl
„VictorBerg Resort”, Stronie Śl. 33i, Stronie Śl. - wieś, 504 433 833, 504 433 733; 504 433 933, 
rezerwacja@victorberg.pl, www.victorberg.pl 
„Wędrowniczek” - agroturystyka, Stronie Śl. 51, Stronie Śl. - wieś, 74 814 31 16, 
www.wedrowniczek.com, noclegi@wedrowniczek.com
„Willa Diana”, Stronie Śl. 37c, Stronie Śl. - wieś, 503 131 488, 512 660 363, 
www.diananoclegi.pl, biuro@diananoclegi.pl
Zajazd „Oleńka”, Stronie Śl. 41a, Stronie Śl. - wieś, 74 814 17 81, 695 651 709, 
www.zajazd-olenka.superturystyka.pl

Hala pod Śnieżnikiem 1202 m n.p.m.
Schronisko „Na Śnieżniku” im. Zbigniewa Fastnachta, 
74 813 51 30, 501 63 11 34, 
www.schroniskonasniezniku.pl, schronisko@sudety.info.pl

GASTRONOMIA
Bielice
„Chata Cyborga”, Bielice 2, 74 814 14 22, www.chatacyborga.pl, bielice@kki.net.pl

Bolesławów
Restauracja „Zielone Wzgórze”, Bolesławów 52-53, 790 500 503, 
www.zielonewzgorze.eu, biuro@zielonewzgorze.eu

Goszów
„Raj Pstrąga” – łowisko i karczma, Goszów 15, 607 632 811, www.rajpstraga.cba.pl, 
rajpstraga1@wp.pl

Kamienica
„Karczma pod Aniołem”, Kamienica 1A, 74 814 32 85, 603 959 149,
www.snkamienica.pl, biuro@snkamienica.pl

Kletno
Biker’s Choice – knajpa motocyklowa, Kletno 1/8, 74 814 08 24, www.jaskinia.pl/bikerschoice
Kawiarnia w Jaskini Niedźwiedziej (w pawilonie), 74 814 12 50,
www.jaskinia.pl/jaskinia/pl/kawiarnia 
„Nad Stawami” - łowisko pstrąga i karczma, Kletno 6f,  74 814 08 32, 693 828 383 
www.kletno.com, figursky@gmail.com
Villa - Restauracja „Pod Jaskinią”, Kletno 11, 74 814 21 82, 691 390 514
www.chaty.skb.pl, chatyniedzwiedzia@o2.pl

Nowa Morawa
Hodowla i smażalnia pstrągów, Nowa Morawa 6, 726 797 182
„Królikówka”, ośrodek wypoczynkowy – obiady domowe, 
Nowa Morawa 15, 74 814 08 10, 602 111 511, 
www.krolikowka.net16.net, krolikowka@wp.eu

Stara Morawa
Restauracja. Hotel Morawa, Stara Morawa 11A, 74 814 08 74 
www.hotelmorawa.pl, biuro@hotelmorawa.pl

Stary Gierałtów
Mała Bawaria - bar i kawiarnia, Stary Gierałtów 42, 74 811 98 25, 698 433 722, 
www.karimat.eu, kontakt@karimat.pl
Restauracja „Kryjówka”, Stary Gierałtów 49d, 74 814 19 62, 608 889 661, 
www.jonnys.pl, recepcja@jonnys.pl 

Stronie Śląskie
Restauracja „Górski Poranek”, Kościuszki 72, 74 814 13 54, 
503 025 962, www.gorskiporanek.pl, biuro@gorskiporanek.pl                                                                                 
Restauracja i bar “Villa Elise”, Mickiewicza 9, 74 814 25 16, 
501 357 324, www.villaelise.pl, info@villaelise.pl

Restauracja „Finezja Wiedeńska” 
– kuchnia tradycyjna, 
Hutnicza 16, 4 814 18 59,
Restauracja „Górska Dolina”, 
Polna 18c, 74 814 13 60 
601 828 386, www.gorskadolina.pl, 
gorskadolina@gory.info.pl
Restauracja „Jaskinia”, 
Kościuszki 26/12, 74 814 12 85, 512 01 15 41, 
www.restauracja.jaskinia.pl, 
restauracja@jaskinia.pl
Zajazd „U Prezesa”, 
Turystyczna 2, 74 814 18 59, 
www.restauracja.webprojekt.net.pl
„Tawerna Meteora” – kuchnia grecka, 
Kościuszki 50/1a, 693 795 121 
Pizzeria  „U Prezesowej”,  
Kościuszki 54, 693 828 397
„Lew Jaskiniowy” – bar, 
Nowotki 14 (osiedle Morawka), 
509 194 583, www.lewjaskiniowy.pl, 
biuro@lewjaskiniowy.pl
Car Pizza, Nadbrzeżna 2a, 74 814 18 08
Mała gastronomia (budynek basenu), 
Kościuszki 20a, 692 765 869,

mailto:pensjonat@valle-verde.pl
mailto:rezerwacja@victorberg.pl
http://www.victorberg.pl
http://www.diananoclegi.pl
http://www.zajazd-olenka.superturystyka.pl
mailto:rajpstraga1@wp.pl
mailto:chatyniedzwiedzia@o2.pl
mailto:krolikowka@wp.eu
mailto:biuro@hotelmorawa.pl
http://www.restauracja.jaskinia.pl,%20restauracja@jaskinia.pl
http://www.restauracja.jaskinia.pl,%20restauracja@jaskinia.pl
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INFORMACJA TURYSTYCZNA
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury (dawny dworzec kolejowy), 
Kościuszki 18, Stronie Śl. (pn - pt, 8-16, sob 9 -13), 74 814 32 05, 
www.cetik.stronie.pl, it.kultura@stronie.pl

Polskie Towarzystwo –Turystyczno Krajoznawcze, 
Kościuszki 17, Stronie Śl., 74 814 13 79, 
www.pttk-stronie.pl, pttk@pttk-stronie.pl
Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski, 
Kościuszki 55, Stronie Śl. (pn - pt, 7.30-15.30), 74 814 77 22, 
strategia@stronie.pl, www.stronie.pl, 

WAŻNE ADRESY I TELEFONY ALARMOWE
Urząd Miejski, 
Kościuszki 55, Stronie Śl., tel. 74 811 77 11, fax 74 811 77 32,  
www.stronie.pl, gmina@stronie.pl, pn–pt 7.30-15.30
Nadleśnictwo Lądek Zdrój/Izba Edukacji Leśnej/Śnieżnicki Park Krajobrazowy 
Strachocin 42, Stronie Śl, 74 814 14 39, 74 814 14 51, 
biuro.ladek@wroclaw.lasy.gov.pl, pon – pt 6.30 -14.30 

Urząd Pocztowy, Kościuszki 41, Stronie Śl., 74 814 11 01, pon–pt 9.00 -17.00
Posterunek Policji, Mickiewicza 2, Stronie Śl., 74 814 11 72 lub 997
Straż Miejska, Mickiewicza 2, Stronie Śl., 74 814 77 57, 814 31 89
Stacja Paliw, Polna 12, Stronie Śl., 74 814 32 53
Ochotnicza Straż Pożarna, Szkolna 3, Stronie Śl., 74 814 12 28, 783 694 577                            
Pogotowie Ratunkowe 999 
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 985, 601 100 300

INTERNET
Biblioteka Miejska, Kościuszki 32, Stronie Śl., 74 814 11 21 , 
biblstronie@wp.pl, pn – pt 8-18, sob 9.30-13.30
Infokioski z dostępem do stron o tematyce turystycznej 

•	 CETiK, Kościuszki 18, Stronie Śl.
•	 SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.- kryta pływalnia, Kościuszki 20, Stronie Śl.
•	 Urząd Miejski, Kościuszki 55, Stronie Śl.
•	 Straż Miejska, Mickiewicza 2, Stronie Śl.
•	 Stacja narciarska Kamienica, Kamienica
•	 Karczma-Restauracja Puchaczówka, Sienna 5c
•	 Jaskinia Niedźwiedzia, Kletno

Sienna
Karczma „Czarna Góra”, Sienna 11, 74 81 30 950, 74 814 12 45,
www.czarnagora.pl, czarnagora@czarnagora.pl
Restauracja „Hubertus”, Sienna 8, 74 814 33 10,
www.czarnagora-hubertus.pl, rezerwacja@czarnaora-hubertus.pl
Restauracja-Karczma „Puchaczówka”, Sienna 5c, 602 511 254,
www.puchaczowka.pl, restauracja@puchaczowka.pl 

WYPOŻYCZALNIE ROWERÓW, SERWIS, OSPRZĘT
„An-Mar” Jerzy Rapacz – wypożyczalnia rowerów, serwis, 
(możliwość dowozu), Jaworowa 16, Stronie Śl. 74 814 32 03, 606 241 263
Moto Jar – akcesoria rowerowe, Kościuszki 33a, Stronie Śl., 4 814 32 82, 602 591 195 
Sklep górski „Bongo”,  Kościuszki 35, Stronie Śl., 785 958 849, karolina.kolenkiewicz@op.pl
Wildcat – wypożyczalnia rowerów, Stary Gierałtów 5, Stronie Śl., 
661 926 237, www.wild-cat.pl, kontakt@wild-cat.pl
Wypożyczalnia rowerów, Kościuszki 19, 880 300 777, kontakt@wintersport.com.pl

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
KLETNO
Jaskinia Niedźwiedzia
Kletno 18, 74 814 12 50, 74 814 08 40, www.jaskinianiedzwiedzia.pl, 
biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl (konieczna wcześniejsza rezerwacja)
Podziemna Trasa Turystyczno – Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu
Kletno 40, 601 889 243, 
www.kletno.pl, kontakt@kletno.pl
Muzeum Ziemi
Kletno 27, 74 814 08 28, 607 074 052, 
www.muzeum-kletno.pl, kontakt@muzeumkletno.pl
Park linowy w starym kamieniołomie marmuru  - w drodze do Jaskini Niedźwiedziej 
(konieczna wcześniejsza rezerwacja), 695 630 859, 
www.park.kletno.pl, biuro@kletno.pl 

SIENNA
Kolej linowa na Czarną Górę, Czarna Góra S. A.,
74 814 12 45, 74 814 30 00, www.czarnagora.pl, biuro@czarnagora.pl 

STARA MORAWA
Wapiennik „Łaskawy Kamień”
74 8 141 191, 695 205 787, www.wapiennik.eu, info@wapiennik.eu

STARY GIERAŁTÓW
“Galeria na szlaku”, Stary Gierałtów 50, 74 814 24 99, 880 662 414

STRONIE ŚLĄSKIE
Muzeum Minerałów, Kościuszki 40, 74 814 13 36
Huta Szkła Kryształowego „Violetta” - Hutnicza 12, zakład produkcyjny i sklep firmowy, 
www.violetta.com.pl (zwiedzanie huty organizuje PTTK)

REKREACJA
Stroński Park Aktywności  „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., 
- kryta pływalnia, sauna, jacuzzi, siłownia, hala sportowa w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 20a  
oraz zalew w Starej Morawie  
74 814 16 04 www.jaskinianiedzwiedzia.pl, biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl
Ośrodek jeździecki „FurmAnka” – kryta ujeżdżalnia, 
Nowy Gierałtów, 692 466 208, furmanka.gieraltow@wp.pl, www.koniefurmanka.pl
Ośrodek Narciarski „Czarna Góra” S. A., Sienna, 74 814 12 45, 74 814 30 00, 
www.czarnagora.pl, biuro@czarnagora.pl 
Stacja Narciarska Kamienica (Kamienica/Bolesławów)
Kamienica 1A, Stronie Śl., 74 814 32 85, www.snkamienica.pl, biuro@snkamienica.pl
Wyciąg narciarski „Ski Bielice”, 74 814 27 20, www.bielice.info.pl/majowie/, majowie@bielice.info.pl
Wyciąg narciarski w Nowym Gierałtowie, 74 814 13 30, www.pokojewgorach.com
Wyciąg narciarski w Nowej Morawie, 606 433 383, www.nowamorawa.pl.tl 
Gabinet masażu, Grażyna Kobiałka, Mickiewicza 17a, Stronie Śl., 74 814 29 17, 697 387 018
Gabinet masażu, Dariusz Wędziński, Świerczewskiego 17/9, Stronie Śl. 669 037 113
Gabinet masażu „Róża”, Dorota i Marcin Adamczyk, Mickiewicza 3, Stronie Śl., 888 737 001, 
kontakt@solariumstronie.pl, www.solariumstronie.pl 

http://www.cetik.stronie.pl
mailto:it.kultura@stronie.pl
http://www.pttk-stronie.pl
mailto:pttk@pttk-stronie.pl
mailto:strategia@stronie.pl
http://www.stronie.pl
mailto:biblstronie@wp.pl
mailto:restauracja@puchaczowka.pl
http://www.wild-cat.pl
mailto:kontakt@wild-cat.pl
mailto:kontakt@kletno.pl
mailto:biuro@czarnagora.pl
mailto:info@wapiennik.eu
http://www.violetta.com.pl
http://www.jaskinianiedzwiedzia.pl
mailto:biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl
mailto:furmanka.gieraltow@wp.pl
mailto:biuro@czarnagora.pl
http://www.snkamienica.pl
http://www.pokojewgorach.com
mailto:kontakt@solariumstronie.pl
http://www.solariumstronie.pl
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USŁUGI PRZEWODNICKIE I TRANSPORTOWE
STRONIE ŚLĄSKIE
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,  
Kościuszki 17, Stronie Śl., tel/fax 74 814 13 79,
www.pttk-stronie.pl, pttk@pttk-stronie.pl
Stroński Park Aktywności  „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., 
Kościuszki 20a, Stronie Śl., 74 814 16 04, 
www.jaskinianiedzwiedzia.pl, biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl
„MANIKAR” - Biuro Usług Turystycznych - M. Zaucha,
Polna 8c, Stronie Śl., 507 009 648, 74 814 22 76, 
www.manikar.pl, manikar@manikar.pl 
Usługi transportowe - Mariusz Pieczenia, 
Kościuszki 64, Stronie Śl, 695 426 960, 74 814 27 80, 
www.pieczenia.com.pl, biuro@pieczenia.com.pl
Usługi transportowe - Mateusz Mikita, 
Świerkowa 9, Stronie Śl., 602 506 678, 74 814 16 91

STARY GIERAŁTÓW
Wildcat – turystyka indywidualna i grupowa, 
Stary Gierałtów 5,  Stronie Śl., 661 926 237, 
www.wild-cat.pl, kontakt@wild-cat.pl

OPIEKA ZDROWOTNA I APTEKI
Praktyka Grupowa Lekarzy POZ „Medicus”,
Nadbrzeżna 14,Stronie Śl., 814 13 89, 814 13 91                                                                                                                               
Praktyka Grupowa Lekarzy POZ im. Marianny Orańskiej,
Hutnicza 12, Stronie Śl., 74 814 29 01, nzoz-stronie@wp.pl                                                                    
Apteka Rumianek (w POZ Medicus), 
Nadbrzeżna 14, Stronie Śl., 74 866 87 91 
Apteka Daglezja (w pawilonie handlowym), 
Nadbrzeżna 22,  Stronie Śl., 74 814 11 55                                                                                                                                   
Apteka Słoneczna (na osiedlu Morawka),
Morawka 31/1b, Stronie Śl., 74 814 25 08  

BANKI I BANKOMATY
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, O/ Stronie Śląskie,
godz. 8.00-16.00, Kościuszki 31, Stronie Śl., 74 811 65 50 
Bankomat Powiatowego Bank Spółdzielczego, 
Świerczewskiego 17d (sklep „Rema”)
Bankomat Banku Zachodniego (przy wejściu do sklepu firmowego Huty Szkła Kryształowego „Violetta”), 
Hutnicza 12, Stronie Śl.                                                               
Bankomat Banku PKO BP. S.A, 
Nadbrzeżna 9, Stronie Śl.

mailto:biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl


MTB Sudety Challenge. fot. A. Sporek

Puchar Polski DH. fot. I. Zamojska

Międzygminna Mijanka Rowerowa. fot. M. Ciesłowska

ZIMA
•Karnawał na biegówkach, Bielice – styczeń/luty
•Zawody w narciarstwie zjazdowym, Ośrodek Nar-
ciarski „Czarna Góra“, Sienna – grudzień–marzec
•Festiwal pierogów, Villa Elise, Stronie Śląskie – luty

WIOSNA
•Stoły wielkanocne, Stronie Śląskie – marzec/kwiecień
•Rozpoczęcie sezonu rowerowego – pierwsza wy-
cieczka z cyklu „Gmina aktywna z natury“ – kwiecień
•Strońska majówka, Stronie Śląskie – maj
•Odpust św. Józefa, Bolesławów – maj/czerwiec

LATO
•Festyn Świętojański „Święty Jan na Gierałtowie“, 
Nowy Gierałtów – czerwiec
•Turniej Tenisa Ziemnego, Stara Morawa – czerwiec
•Puchar Polski DH, Czarna Góra – Sienna  
– czerwiec/lipiec
•Letnia impreza nad zalewem w Starej Morawie – lipiec
•Maraton MTB Wielka Śnieżnicka – lipiec
•Sudety MTB Challenge – lipiec
•Międzygminna Mijanka Rowerowa, Stronie Śląskie 
– Lądek-Zdrój – sierpień
•Stroński Rajd Turystyczny (pieszo-rowerowy), 
Sienna – sierpień
•Strońska Drezyniada, Stronie Śląskie – sierpień
•Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Minerałów, 
Kletno – sierpień
•Hildegarda z Bingen w Wapienniku – ekologia 
i zdrowa żywność, Stara Morawa – sierpień
•Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski,  
Sienna – sierpień
•Międzynarodowy Rajd Pieszy na Śnieżnik – wrzesień 

JESIEŃ
•Grzybomania, Stronie Śląskie wieś – wrzesień
•Artur McGuinnes Day, Hotel Górski Poranek, Stro-
nie Śląskie – wrzesień
•Zakończenie sezonu rowerowego, wycieczka z cy-
klu „Gmina aktywna z natury“ – październik
•Pochód Świętomarciński w Wapienniku, Stara Mo-
rawa – listopad

•W miesiącach maj – październik, w każdą sobotę w godz. 
12-14, na Wiejskim Placu Zabaw i Spotkań w Nowym Gie-
rałtowie odbywa się wiejski Jarmark Produktu Lokalnego.

•W miesiącach kwiecień – październik organizowa-
ne są cykliczne weekendowe wycieczki rowerowe 
po Krowiarkach, Górach Bialskich i Złotych oraz 
Masywie Śnieżnika. pt. „Gmina aktywna z natury – 
poznaj swoją okolicę“.

•Wycieczki piesze i autokarowe (np. do Pragi i innych 
miejscowości po czeskiej stronie gór) organizuje Sto-
warzyszenie „Złoty Kasztan“, Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze / Oddział Stronie Śląskie 
(www.pttk-stronie.pl) oraz lokalne biura turystyczne.

Kontakt do organizatorów imprez oraz pełen kalendarz wydarzeń na:
www.cetik.stronie.pl

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.  
tel. 74 814 32 05

Zapisz w kalendarzu,  
czyli zapraszamy na lokalne imprezy – nie tylko rowerowe



W Starej Morawie, w tle Suszyca. fot. A. Tomaszewicz

Na wycieczkę w góry weź dobrą mapę. fot. M. Zawal

Wydawnictwo Kartograficzne Compass
ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków, tel./fax 12 626 14 36

www.compass.krakow.pl

ISBN: 978-83-7605-435-3
Wydanie I, 2014

Według wielu rowerzystów,

Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie to najlepsze tereny do uprawiania kolarstwa 
górskiego w Sudetach. Są to bowiem pasma górskie o wyjątkowo gęstej sieci  
duktów leśnych, dróg szutrowych oraz mało uczęszczanych dróg asfaltowych. 
Niewielki ruch samochodowy, rozległe lasy i urozmaicona rzeźba terenu stwarzają 
wymarzone warunki dla górskiej turystyki rowerowej. 

Przewodnik rowerowy po Gminie Stronie Śląskie zawiera:
9 gminnych szlaków rowerowych,
8 krajowych szlaków rowerowych,
międzynarodowy szlak ER2,
4 trasy rangi MTB w Parku Rowerowym „Czarna Góra” w Siennej,
3 propozycje tras poza oznakowanymi szlakami,
informator praktyczny (noclegi, gastronomia, atrakcje).

Wydano na zlecenie:

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. +48 74 811 77 11, fax +48 74 811 77 32
e-mail: gmina@stronie.pl 
www.stronie.pl

Zapraszamy!

Egzemplarz 

bezpłatny

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, 
czyli o czym rowerzysta pamiętać powinien

Drogi Rowerzysto, pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa! 

– na wycieczkę zabierz dobrą 
mapę topograficzną, która 
ułatwi Ci orientację w terenie,

– przed wyprawą sprawdź 
stan techniczny swojego ro-
weru, zwłaszcza hamulców,

– ustaw siodełko i kierowni-
cę odpowiednio do swego 
wzrostu,

– zadbaj o sprawne oświe-
tlenie, odzież ostrzegawczą 
i ochronną (zwłaszcza kask) 
oraz wygodne siodełko,

– w słoneczny letni dzień war-
to wyposażyć się w okulary 
przeciwsłoneczne oraz krem 
z filtrem UV,

– osoba dorosła powinna je-
chać tuż za dzieckiem, tak 
aby pozostawało ono pod jej 
kontrolą,

– jazda na rowerze to sport wytrzymałościowy – mierz siły na zamiary, długość trasy i tempo 
jazdy dostosuj do własnych możliwości oraz wartości tętna (ze względu na duże deniwelacje 
i nierówne nawierzchnie, górskie trasy rowerowe nie są łatwe),

– przemieszczając się po jezdni, zawsze trzymaj się jej prawej strony i upewnij się, że jesteś do-
brze widoczny (kamizelka odblaskowa, oświetlenie, itp.),

– zachowaj szczególną ostrożność na odcinkach szlaków rowerowych biegnących równolegle ze 
szlakami pieszymi i konnymi (np. grzbiet Żmijowca w Masywie Śnieżnika) – od Twojej rozwagi 
zależy także bezpieczeństwo innych użytkowników szlaków turystycznych.

Najczęstszą przyczyną kontuzji nóg podczas jazdy na rowerze jest zbyt intensywny trening i źle 
przygotowany rower. Dużo ryzykują też rowerzyści jeżdżący zbyt szybko – zwolnij! 

GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Grupa wałbrzysko – kłodzka
Telefony alarmowe 
601 100 300 lub 985


