
Sudety Wschodnie stanowią spokojniejszą, najbardziej zalesioną i najmniej zaludnioną część polskich Sudetów. Jeśli lubicie klimat górskich kresów, szukacie dobrego
kierunku na rodzinną wyprawę lub interesują Was niełatwe górskie trasy, warto zaplanować rowerowanie w okolicach Stronia Śląskiego. Wyjątkowo gęsta sieć
leśnych duktów i szutrówek sprzyja tym, którzy chcą być szybsi niż piechurzy, ale samochód wolą zostawić w dolince. Planowanie wycieczek ułatwi przewodnik rowerowy,

dostępny w informacji turystycznej w Stroniu Śląskim (jego wersję elektroniczną można pobrać ze strony www.stronie.pl). Do miasteczka dojeżdża się drogami krajowymi
z Kłodzka lub z Opola przez czeski Javornik, po drodze odwiedzając Lądek-Zdrój – najstarsze uzdrowisko w Polsce.

Dlaczego tych szlaków jest tak dużo?
W terenie oznakowane są dwa rodzaje szlaków: gminne i krajowe. Szlaki gminne oznaczone są numerami: 5721-5729. Jest ich
dziewięć, w tym osiem tworzy pętle. Szlaki krajowe oznakowane są kolorami i zawsze łączą się z innymi szlakami krajowymi,
co pozwala zaplanować dłuższe wyprawy. Po czeskiej stronie gór (Rychlebské hory i Králický Sněžník), za przełęczami: Lądecką,
Gierałtowską i Płoszczyna, można włączyć się w system czeskich szlaków – również oznakowanych numerycznie. Dobra mapa
turystyczna regionu pomoże zaplanować wspaniałe transgraniczne wyprawy.
Masyw Śnieżnika – wyżej podjedziesz, więcej zobaczysz
Szerokie panoramy gór to największy atut tego pasma. Rowerowy „śnieżnicki klasyk” to trasa spod górnej stacji kolei linowej
na Czarnej Górze (obsługa wyciągu pomoże bezpiecznie przymocować rower do krzesełka), przez Żmijowiec, do Hali
pod Śnieżnikiem (nr 5729, 19 km). Wspaniałe widoki czekają także zdobywców Drogi nad Lejami (1010 m). Jest to wspaniała
stokowa droga biegnąca wschodnim zboczem Śnieżnika, wysoko ponad doliną rzeki Kamienicy. Stanowi ona jedną

z najpiękniejszych widokowo tras w Masywie Śnieżnika, z szeroką panoramą Gór Bialskich, Rychlebskich i Jeseników (nr 5727, 22 km). Kto preferuje krótsze trasy, z dala
od miejsc popularnych, powinien zmierzyć się z górą Młyńsko (990 m) w Kletnie. Jej zalesiony szczyt okrąża krajowy zielony szlak rowerowy (7 km). Amatorzy tras ekstremalnych,
typu downhill i freeride, będą mogli rozwinąć prędkości w Parku Rowerowym „Czarna Góra” w Siennej (www. parkrowerowy. pl).
Góry Bialskie – dziksze niż Bieszczady?
Wiele osób uważa, że gęsto zalesione i mało zaludnione Góry Bialskie są dziksze niż same Bieszczady. Warto się o tym przekonać. Bez wątpienia stanowią one najdzikszą
pod względem przyrodniczym część polskich Sudetów. Można tu jeździć godzinami, spotykając jedynie spłoszoną sarnę czy muflona… „Bialski klasyk”, czyli krajowy czerwony
szlak rowerowy „Pętla Gór Bialskich” (35 km), to trasa piękna widokowo, ciekawa pod względem przyrodniczym i urozmaicona technicznie. Jej największą frajdą jest możliwość
przemieszczania się leśną drogą asfaltową na wysokości ok. 1000 m. Do „bialskiej asfaltówki” prowadzą niełatwe podjazdy, które można rozpocząć w kilku miejscach,
korzystając z oznakowanych szlaków. Jeśli na swoją bazę wybierzecie jedną ze wsi położonych w Dolinie Białej Lądeckiej, warto także zaliczyć dwie mniejsze pętle: „Pętlę
Gierałtowską” (nr 5723, 12 km), prowadzącą zboczami Gór Złotych, oraz „Pod Łyścem” (nr 5722, 15 km), wyznaczoną pod jednym z najbardziej charakterystycznych lokalnych
wzniesień. Nieopodal szlaku znajduje się grupa skalna „Trzy Siostry”, z którą związana jest piękna legenda o smoku na Łyścu.
Doliny – dobre asfaltowe drogi
Zwolennikom kolarstwa szosowego proponujemy wycieczki po drogach asfaltowych, wzdłuż górskich dolin: doliny Białej Lądeckiej (Stronie Śl. – Bielice), doliny Młynówki
(Stronie Śl. – Młynowiec), doliny Morawki (Stronie Śl. – Bolesławów – Nowa Morawa), doliny Kamienicy (Stronie Śl. – Kamienica), doliny Kleśnicy (Stara Morawa – Kletno),
doliny Siennej Wody i Janówki (Stronie Śl. – Stronie Śl. wieś – Sienna). Większość dróg, szczególnie gminnych, ma doskonałe nawierzchnie i panuje na nich nieduży ruch
samochodowy. Jeśli jednak asfalt Was znuży, warto zjechać z drogi i spróbować sił na leśnych duktach i szutrówkach! Ich ilość Was zaskoczy. T
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SUDETY WSCHODNIE

MASYW ŚNIEŻNIKA
I GÓRY BIALSKIE
tekst: Monika Ciesłowska

20.07. Lipcowy rajd z lokalsami 26.07. Maraton MTB – Wielka Śnieżnicka 27-30.07. Sudety MTB Challenge 02.08. Enduro Trophy 03.08. III Międzygminna Mijanka
Rowerowa, Stronie Śląskie – Lądek-Zdrój 15-17.08. IV Rajd Turystyczny w Masywie Śnieżnika, Sienna 28.09. Wrześniowy rajd z lokalsami 28.09. II Otwarty Puchar
Dolnego Śląska w Downhillu #3, Memoriał Jędrka Cegielskiego, Sienna 26.10. Październikowy rajd z lokalsami 16.11. Zamknięcie sezonu rowerowego. Zapraszamy!

Zjazd z Suszycy w stronę Młynowca. Góry Bialskie. Fot. J. Jasicki

Droga nad Lejami, Masyw Śnieżnika. Fot. M. Ciesłowska

INFORMACJA TURYSTYCZNA
(kalendarz imprez, noclegi, atrakcje)

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
www.cetik.stronie.pl, www.stronie.pl, tel. 74 814 32 05
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