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W sam raz na wakacje: dinozaury, nietoperze i Baba-Jaga

Masyw Śnieżnika na lato
Od południa ziemię kłodzką oddziela od Czech kilka pasm górskich. Jednym z nich jest Masyw
Śnieżnika – jedno z najlepszych turystycznie miejsc w tej części regionu. Zaczynamy cykl, w którym
pokażemy jego największe atrakcje
lesia, a następnie od Żelazna wzdłuż
Bia łej Lą dec kiej dro gą wo jewódz ką 392 prowa dzą cą przez Lą dekZdrój, Stronie Śląskie i dalej przez
Sienną.
Właśnie te doliny, poza urokami
samych gór, to największa i najciekawsza atrakcja regionu. Ogrom Śnieżnika i sąsiednich szczytów, stanowiących niemal jeden blok, sprawia, że
ciągną się one kilometrami wzdłuż górskich potoków i rozbudowanych nad
nimi wiosek. Warto zwrócić uwagę na
jedną z nich – Rogóżkę, gdzie znajdziemy urokliwy kamieniołom. W tym właśnie kamieniołomie o amfiteatralnym

Paweł Kuś
– Masyw Śnieżnika w większości znajduje się na terenie gminy Stronie Śląskie, z fragmentem okolic Międzygórza, wchodzącym w skład gminy Bystrzyca Kłodzka. Jednak bliskie sąsiedztwo Gór Bialskich i Złotych oraz
uzdrowiska Lądek-Zdrój czyni z tego
obszaru jeden region – tłumaczy Ryszard Wojtaszek ze Stowarzyszenia
Rozwoju Regionalnego „Masyw Śnieżnika”.

Z Kłodzka dostaniemy się tam drogą krajową 33 w kierunku MiędzyR
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kształcie miała powstać opera leśna.
Doskonałą akustykę wyrobiska można sprawdzić osobiście. Ciekawostką
jest też niewielka pieczara dostępna
dla wspinaczy na jednej ze ścian wyrobiska.
Jadąc dalej, miniemy Lądek-Zdrój
i trafimy na pokaźny płaskowyż – płaski jak kartka papieru teren w górskiej
scenerii.
– Jeśli nieco zwolnimy, nasze oko
zachwyci widok Czarnej Góry z trasami narciarskimi i po chwili pięknie odnowiony budynek stacji kolejowej
w Stroniu Śląskim – podpowiada Wojtaszek.
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Trasy spacerowe dla każdego
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hillowe i MTB. To sporty ekstremalne
polegające na zjeździe rowerem górskim po stromych zboczach gór. Przyjeżdżają tam także amatorzy górskich
wycieczek rowerowych. Przebiegi tras
i ich opisy można znaleźć na stronie
www.snieznik.pl w zakładce „Pieszo
i rowerem”.

Zwiedzanie tego regionu warto rozpocząć od Czarnej Góry. Samochód
zostawimy na parkingach przy obiektach Ośrodka Narciarskiego „Czarna
Góra” i stamtąd możemy wyruszyć
w góry. To propozycja dla każdego
– zarówno doświadczonego piechura, jak i mieszczucha, który do kiosku
po gazetę jedzie samochodem. Wyciągiem dostaniemy się tam do górnej stacji kolei krzesełkowej. Znajdzie my się wte dy na pła skowy żu
o wysokości 800-1000 m n.p.m. z wieloma trasami spacerowymi. Poza krótką 10-minutową wspinaczką na szczyt
Czarnej Góry z wieżą widokową, pozostałe trasy w kierunku Śnieżnika
są w większości łatwe i przyjemne.
Stosunkowo płaskie grzbiety masywu i strome podejścia do nich dają
możliwość wyboru wycieczek stosow nie do włas nych moż liwo ści
i umiejętności.
– Kolarze także się tutaj nie zawiodą. Ukształtowanie zboczy i grzbietów
pozwoliło na poprowadzenie urozmaiconych tras pieszych i rowerowych
– podkreśla Wojtaszek.
Amatorzy wysokiego poziomu adrenaliny mają do dyspozycji trasy zjazdowe z Czarnej Góry z zapewnionym
transportem roweru koleją linową. Tu
właśnie odbywają się zawody downE
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Usłyszeć szept Ducha Gór
Warto także pokusić się o dłuższy spacer do schroniska Na Śnieżniku, które działa od 140 lat, lub na szczyt Iglicznej (845 m n.p.m.) – góry o stożkowym
kształcie. Pod szczytem znajduje się
sanktuarium Maria Śnieżna i schronisko Na Iglicznej. Późnobarokowy kościółek pątniczy wzniesiono w latach
1781-1782. W pobliżu świątyni znajdują się stacje Drogi Krzyżowej prowadzącej na wierzchołek Iglicznej. Przez
Igliczną przechodzą główne szlaki turystyczne Masywu Śnieżnika. Schodząc żółtym szlakiem w kierunku Międzygórza, trafiamy na Ogród Bajek
utworzony przez pracownika leśnego
Izydora Kriestena na początku XX w.
Obecnie ogród znajduje się pod opieką PTTK w Międzygórzu. Odwiedzający to miejsce mogą nie tylko podziwiać postacie bajkowe – Czerwonego
Kapturka, Koziołka Matołka, Babę-Jagę, Jasia i Małgosię, Królewnę Śnieżkę z krasnalami, Sierotkę Marysię,
L
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Zwiedzanie Masywu Śnieżnika war to zacząć od Czarnej Góry. Trasy do wędrówek są tam w większości łatwe i przyjemne,
a do tego w otoczeniu pięknej przyrody. Na szczyt dostaniemy się także wyciągiem

dna z głębszych jaskiń w Polsce. Unikatowy mikroklimat (temperatura
w granicach 6 st. C i duża wilgotność
powietrza) pozwala na tworzenie się
zachwycającej szaty naciekowej. Podziwiać można tam przepiękne stalaktyty, stalagmity, draperie, zasłony i różnego rodzaju misy. Ciekawy
widok stanowią „pola ryżowe” – nacie ki two rzą ce się na dnie ja ski ni
przypominające prawdziwy ryż. Jaskinia Niedźwiedzia to także dobre
miejsce do spotkania z nietoperzami: nockiem dużym, mopkiem, nockiem rudymczym i gackiem wielkouchym. Jaskinia jest czynna niemal
codziennie (oprócz poniedziałków
i czwartków) w godz. 9-16.40. Rezerwować bilety (21 zł normalny, 16 zł ulgowy) można na stronie: www.jaskinianiedzwiedzia.pl.

Największą atrakcją Kletna jest Jaskinia Niedźwiedzia uznawana
za najpiękniejszą w Polsce

Smo ka Wawel skie go i bo ha te rów
współczesnych bajek z Kaczorem Donaldem na czele – ale również wypoczywać wśród drzew, krzewów i kwiatów.
Ze Śnieżnika możemy jeszcze wybrać się trasą na Trójmorski Wierch.
Jest on punktem na dziale wodnym
pomiędzy zlewiskami mórz: Czarnego, Bałtyckiego i Północnego. To także świetny punkt widokowy – tamtejsza panorama zachwyci każdego. To
miejsce ma również inną nazwę – Klepacz. Wzięła się ona stąd, że łupki przy
silnym wietrze lub wskutek chodzenia po nich dźwięczą czy też klekoczą.
Każdy może więc usłyszeć tu szept
Ducha Gór.

skich łąkach osiedlony na stałe góral
z Podhala wypasa liczne stado owiec,
serwując chętnym sery własnej produkcji.
Skoro o produktach lokalnych mowa, to wielbiciele serów kozich wytwarzanych według włoskich receptur
znajdą je w jednym z gospodarstw
agroturystycznych w Gierałtowie,
gdzie poza wypoczynkiem można pomagać przy zbiorze siana, kupić mleko i kozi ser. Górskie potoki w Goszowie i Kletnie pozwalają też na hodowlę pstrąga, którego można samodzielnie złowić i oddać w ręce kucharza. W niektórych wioskach zauważymy też pasieki z ofertą sprzedaży
miodu.

Złowić pstrąga, zgrabić siano

Najpiękniejsza jaskinia

W tej części regionu warto też odwiedzić Sienną. To właśnie w tym miejscu
i w pobliskim Stroniu Śląskim powstaje najwięcej nowych inwestycji turystycznych. W samej Siennej jeszcze 15
lat temu było zaledwie kilkanaście
miejsc noclegowych. Dzisiaj działa tu
kilkanaście obiektów z ponad 400 miejscami noclegowymi, restauracja i trzy
karczmy. Oko turysty cieszą przepiękne widoki Czarnej Góry, przełączy Puchaczówka i Krowiarek, gdzie na gór-

Po odwiedzinach w Siennej wybierzmy się do Kletna. Dostaniemy się tam
czerwonym i żółtym szlakiem przez
Czarną Górę i Żmijowiec lub zwykłą
drogą gminną. Największą atrakcją
miejscowości jest Jaskinia Niedźwiedzia, uznawa na za naj pięk niej szą
w Polsce. Łączna długość korytarzy
jaskini przekracza 2,5 km przy różnicy wysokości między najwyższym
a najniższym punktem około 60 m.
To największa jaskinia Sudetów i je-
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Ślady łap dinozaurów
W Kletnie warto również zobaczyć
nieczynny kamieniołom i wstąpić do
Muzeum Ziemi z małym parkiem dinozaurów. Modele najstarszych gadów wykonane są skali 1:1. Niektóre
mają nawet kilkanaście metrów. Na
miejscu zwiedzimy także stanowisko
człowieka pierwotnego, skamieniały
las permski i ozdobne skalniaki z roślinami górskimi. W samym muzeum wśród eksponatów znajdziemy
prawdziwe perełki: ślady łap dinozaurów z Gór Stołowych czy kolekcję
skamieniałych gniazd jaj dinozaurów.
Muzeum jest czynne codziennie od
9 do 18. Ceny biletów: normalny – 8 zł,
ulgowy – 5 zł.
Przy drodze Kletno – Sienna koniecznie trzeba też wstąpić do dawnej kopalni uranu, gdzie możemy podziwiać nie tylko jej budowę, ale też
wspaniałe okazy minerałów (m.in.
fluoryt, ametyst, kwarc), w które boL
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gate są tutejsze góry. Dowiemy się też
przy okazji o królowej holenderskiej
Mariannie Orańskiej, która ogromnie zasłużyła się dla rozwoju tego regionu. Zwiedzanie (około 40 minut)
odbywa się pod fachową opieką przewodnika. Sztolnia jest czynna przez
cały rok od 9 do 17. Bilet normalny
kosztuje 12 zł, a ulgowy 10 zł. Obiekt
jest całkowicie bezpieczny pod względem promieniowania radioaktywnego.

– Będzie to festyn z występami lokalnych i zaproszonych artystów, licznymi zabawami i konkursami oraz
atrakcją tegorocznej edycji – występem grupy Banda i Wanda – poleca
Wojtaszek. f
W kolejnym „Tygodniku zDolnego Śląska”
w ramach cyklu o Masywie Śnieżnika
opiszemy Lądek-Zdrój i jego okolice.
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Festyny, mistrzostwa
i inne imprezy
Na północ od Stronia prowadzą trzy
malownicze doliny. Poprzez Goszów
i Stary i Nowy Gierałtów dotrzemy do
Puszczy Białej Lądeckiej. Drogą w kierunku Bolesławowa i przez Nową Morawę wejdziemy na przełęcz Płoszczyna dzielącą Góry Bialskie i Masyw
Śnieżnika. To historyczna droga prowadząca do Czech wytyczona przez
Marianne Orańską. Na tej drodze, po
10 latach starań, utworzono przejście
graniczne na sześć miesięcy przed wejściem Polski do strefy Schengen. Przy
wjeździe do Bolesławowa nowa droga prowadzi w dolinę Kamienicy i dalej w kierunku Śnieżnika. Po drodze
miniemy Stację Narciarską „Kamienica” z czterema wyciągami na zboczach Zawady – doskonałe miejsce na
nar ty dla po cząt ku ją cych i ro dzin
z dziećmi.
Turystów wybierających się w ten
rejon zachęcamy do śledzenia informacji na stronach www.snieznik.pl
i www.stronie.pl. Pojawiają się tam informacje o ciekawych imprezach organizowanych latem, takich jak Mistrzostwa w Poszukiwaniu Minerałów,
jarmarki i festyny czy Polsko-Czeskie
Lato w Górach. Ta ostatnia impreza
odbędzie się 18 sierpnia w Siennej.
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