
WYCIĄG NARCIARSKI (ORCZYK) „U WANATA”, NOWY GIERAŁTÓW GPS: 50° 18’ 5.64”N, 16° 58’ 3.46”E  WWW.POKOJEWGORACH.COM

Trasy
Trail

Stopień trudności
Level  

of difficulty
Długość
Lenght

Różnica 
wzniesień
Altidute 

difference

Naśnieżanie
Snow-mak-

ing
Oświetlenie
Lighting

a trudna / 
advanced 1600m 380m

b średnio trudna
intermediate 1680m 380m

c średnio trudna
intermediate 1200m 270m

d średnio trudna
intermediate 1220m 270m

e średnio trudna
intermediate 1050m 230m

f średnio trudna
intermediate 1020m 230m

g łatwa / easiest 450m 60m
h łatwa / easiest 450m 60m
i łatwa / easiest 420m 75m

Nr
Nº

Stopień trudności
Level  

of difficulty
Długość
Lenght

Różnica 
wzniesień
Altidute 

difference

Naśnieżanie
Snow-mak-

ing
Oświetlenie
Lighting

1 łatwa / easiest 1600m 380m

2 trudna / 
advanced 1680m 380m

3 łatwa / easiest 1200m 270m

4 łatwa / easiest 1220m 270m

Polana
Trail

Stopień 
trudności
Level  

of difficulty

Długość
Lenght

Różnica 
wzniesień
Altidute 

difference

Naśnieża-
nie

Oświ-
etle-nie

Lighting

Bartusiowa łatwa/easiest 420m 55m

Czarodziejska łatwa/easiest 200m 68m

Jędrusiowa łatwa/easiest 200m 35m

Misiowa łatwa/easiest 100m 15m

Nr 
Nº

Nazwa 
Name Typ / Type Długość 

Length
Różnica wzniesień 
Altidute difference

1 LUXTOR- 
PEDA

6-OSOBOWA  
6-seater chair

1370M 380M

2 ŻMIJA 4-OSOBOWA 4-seater chair 1100M 270M
3 PROCA TALERZYK  button lift 870M 230M
4 BABA TALERZYK  button lift 210M 35M
5 JAGA TALERZYK  button lift 200M 35M
6 BARTUŚ TALERZYK  button lift 370M 55M
7 EFKA 4-OSOBOWA 4-seater chair 380M 60M
8 BIBA TALERZYK  button lift 360M 70M
9 JĘDRUŚ TALERZYK  button lift 180M 35M

KOLEJE KRZESEŁKOWE I WYCIĄGI   CHAIRS AND LIFTS

Nr 
Nº

Nazwa 
Name Typ / Type Długość 

Length
Różnica wzniesień 
Altidute difference

Bolek 4-OSOBOWA 
4-seater chair 450M 82M

F1 orczykowy 
button lift 400M 110M

P2, P3 orczykowy 
T-bar lift 300M 69M

LEGENDA 

OŚRODEK NARCIARSKI CZARNA GÓRA  SIENNA GPS: 50°15’37.096”N, 16°49’8.338”E  WWW.CZARNAGORA.PL STACJA NARCIARSKA KAMIENICA  KAMIENICA/BOLESŁAWÓW GPS: 50°15’8.918”N, 16°53’8.462”E,  WWW.SNKAMIENICA.PL STOK NARCIARSKI  „BIELICZAK”, BIELICE GPS: 50°16’21.894”N, 17°0’18.373”E   WWW.WYCIAGWBIELICACH.PL

Bielice

Góry Bialskie

 I

II

III

Wyciąg narciarski „Bieliczak”
Bielice 5a, 57-550 Stronie Śląskie 
+48 74 814 2720 
bielice@poczta.onet.pl 
www.wyciagwbielicach.pl

1 wyciąg, 4 trasy / 1 lift, 4 trails

Wyciąg dla dzieci / Kids’ lift

Bar z kominkiem oraz taras z leżakami 
Bar with fire place & terrace with sun loungers

Sprzedaż karnetów / ski pass selling point

WYCIĄG 

 dłu gość / length: 355 m

 róż ni ca wy so ko ści / altidute difference: 83 m

 stopień trudności: łatwy / level od difficulty: easiest

Stok „Bieliczak”

kolej krzesełkowa / chair lift
wyciąg orczykowy  
/ button lift
podwójny wyciąg orczykowy 
/ T-bar lift
szkoła narciarska  
/ ski school
miejsca noclegowe  
/ accommodation
parkingi / parking

gastronomia / food & drink

toaleta / toilets

wypożyczalnia / ski rent

ski serwis / ski resvice

ogródek dla dzieci BABYLIFT / 
kids’ zone & carpet ski lift

naśnieżanie / snowmaking

oświetlenie / lightning

kasa / ski pass selling point
park rzeźby OGROJEC / 
sculptures of the sleeping 
apostles Góra Oliwna
punkt sanitarny – pierwsza 
pomoc / first AID point

STOPIEŃ TRUDNOŚCI 
TRAS: / level of difficulty
trasa łatwa / easiest
trasa trudna / advanced

WYCIĄG NARCIARSKI „BIELICZAK” – Bielice mają klimat!CZARNA GÓRA RESORT – dnia nie wystarczy! STACJA NARCIARSKA KAMIENICA – tam, gdzie Anioły ważą piwo!

A

A

B

B

Wapiennik „Łaskawy Kamień”

Kolej linowa „LUXTORPEDA”

Rzeźba na Górze Oliwnej

Widok na Stronie Śląskie z łąk na stokach Krzyżnika. Na pierwszym planie zabudowania Stronia z kościołem ewan-
gelickim oraz dawnym dworkiem  królewny niderlandzkiej  Marianny Orańskiej, obecnie siedziba Urzędu Miejskiego. 
po lewej - widok na Jawornik Krowi, po środku – Dolina Młynówki, po prawej – Sucha Kopa

Widok ze szczytu Czarnej Góry na kotlinę Kłodzką. Po prawej stronie – Pasmo Krowiarek

Widok z lotu ptaka za Zalew w Starej Morawie. Widoczna plaża wraz z zabudowaniami 
pensjonatowymi, polem namiotowym oraz molo, przystań i wieża widokowa

Kościół w Bolesławowie

Stary GierałtówKościół w Stroniu ŚląskimPanorama Stronia Śląskiego

Muzeum Ziemi, Kletno

Zjeżdżalnia grawitacyjna „Czarna Żmija”

Park linowy

Podziemna trasa turystyczno-edukacyjna w starej kopalni uranu

Zalew w Starej Morawie, widok na molo i wieżę widokową

Kamieniołom Kletno I w Kletnie, w dole widoczna niecka kamieniołomu ze stawem, po prawej – Góra Stroma. Poniżej 
w dole widoczna droga łącząca Kletno z Jaskinią Niedźwiedzią i Schroniskiem „Na Śnieżniku”, prowadzi tamtędy  
żółty szlak turystyczny.

Jaskinia Niedźwiedzia

Wieża widokowa na Śnieżniku

Tężnia solankowa w Stroniu Śląskim

Kaplica św. Onufrego

ŚLADY GPX SZLAKÓW ROWEROWYCH 

Kody QR są linkami do plików GPX ze śladami GPX 
szlaków rowerowych.

Do otworzenia linku GPX można użyć programu
Locus Map Free – Outdoor GPS nawigacja i mapy

1. Zeskanuj kod QR wybranej trasy,
2. Pobierz na telefon,
3. Otwórz pobrany plik za pomocą 
aplikacji LOKUS,
4. Importuj trasę (tylko wyświetl bez 
zapisywania),
5. Można korzystać z trasy.

Widok na Bolesławów Czarna Góra Panorama Śnieżnika

1. Dolina Białej 
Lądeckiej – Biały Splaw – 
Długi Spław – Dolina 
Białej Lądeckiej

6. Droga pod Kowadłem. 
Nowy Gierałtów 
Leśniczówka – Bielice 
Leśniczówka

8. Bielice – Dolina Białej 
Lądeckiej – schronisko 
Paprsek – Malý Šengen – 
Długi Spław – Bielice

10. Nowa Morawa – 
Droga Marianny – 
Przełęcz Sucha – Wielkie 
Rozdroże – szczyt 
Czernicy – Wielkie 
Rozdroże – fragment 
Pętli Bialskiej – Czarny 
Dukt – Dukt nad Spławami – Przełęcz 
Sucha – Nowa Morawa

9. Bielice parking – 
Dolina Białej Lądeckiej – 
Biały Spław – skrót 
w kierunku schroniska 
Paprsek – polana Palas – 
schronisko Paprsek – 
trasa czeska Rużovka 
(kierunek Góra Vetrov)  – wieża widokowa 
na Górze Vetrov – Pętla czeska Rużovka – 
Jesenicka Magistrala – Medvedi bouda – 
V Mokrinach – Velky Szengen – Dukt nad 
Spławami – Czarny Dukt – Bielice parking

7. Bielice – Czarny Dukt – 
odcinek Pętli Bialskiej 
do Wielkiego Rozdroża – 
szczyt Czernicy – Wielkie 
Rozdroże – Łącznik 
w kierunku Bielic – 
Czarny Dukt – odcinek 
Pętli Bialskiej – Bielice

2. Dolina Białej 
Lądeckiej – Biały Splaw – 
Długi Spław – Droga 
nad Spławami – Przełęcz 
Sucha

4. Pętla pod Czernicą. 
Nowy Gierałtów – 
Przeł. Dział – Wielkie 
Rozdroże – Bialski Dukt – 
Nowy Gierałtów

5. Pętla Rezerwatowa. 
Bielice – Droga 
Rezerwatowa – Dukt 
nad Spławami – Czarny 
Dukt – Bielice

3. Pętla Bialska. 
Bielice – Bialski Dukt 
tzn. Kozia Droga – 
Wielkie Rozdroże – 
Przełęcz Sucha – Dukt 
nad Spławami – Czarny 
Dukt – Bielice

ŚLADY GPX SZLAKÓW NARCIARSTWA BIEGOWEGO WYPOŻYCZALNIE NART, ROWERÓW TRADYCYJNYCH  
I ELEKTRYCZNYCH, STACJE ŁADOWANIA, SERWIS

ATRAKCJE TURYSTYCZNEGMINA STRONIE ŚLĄSKIE

PROPOZYCJE WYCIECZEK ROWEROWYCH ZE ŚLADAMI GPXOBIEKTY SAKRALNE

Na pętli Biały Spław, fot. Monika Ciesłowska

Góra Oliwna w Bolesławowie
Góra Oliwna (647 m) nad Bolesławowem jest dawnym miejscem modlitewnym i stanowi 
wspaniały punkt widokowy na Dolinę Kamienicy i Śnieżnik. Na G. O. znajduje się „Ogrójec” 
– grupa XIX-wiecznych kamiennych rzeźb śpiących apostołów (niegdyś polichromowanych) 
i modlącego się Chrystusa, odnowiona i pielęgnowana przez mieszkańców sołectwa Bo-
lesławów. Powstanie Ogrójca ma związek z drogą krzyżową prowadzącą kiedyś z kościoła 
w Bolesławowie. Rzeźby znajdują się przy tzw. Drodze Staromorawskiej (niegdyś ważnym 
trakcie handlowym łączącym Śląsk z Morawami), na stoku góry Zawada (pomiędzy dolinami 
rz. Kamienica i Morawka) i otoczone są pięknymi starymi lipami.

Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski i św Maternusa  
w Stroniu Śląskim
Barokowy kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa to najcenniejszy zaby-
tek architektury z bogatym wyposażeniem, głównie barokowym i barokowo-klasycystycz-
nym z XVIII w. Zobaczyć w nim można rzeźby dłuta Michała Klahra – najwybitniejszego 
śląskiego rzeźbiarza epoki baroku. Przy kościele znajduje się barokowa figura Św. Jana 
Nepomucena z XVIII w. Na przykościelnym cmentarzu jest grób założyciela tutejszej huty 
szkła Franciszka Losky’ego i jego żony Teresy.

Wieża Solidarności polsko-czeskiej na Śnieżniku
Wysokość wieży – 34,16 m, z ta-
rasem widokowym na wysokości 
29,96 m, następczyni konstrukcji 
z 1899 r. – wieży widokowej im. ce-
sarza Wilhelma I. Zajmuje wyjątko-
we miejsce zarówno w krajobrazie 
jak i historii tego miejsca.
Kopuła szczytowa leżąca powy-
żej górnej granicy lasu na której 
znajduje się wieża to doskonałe 
miejsce widokowe na całe Sudety 
i  Przedgórze, a przy korzystnych 
warunkach atmosferycznych na-
wet na Beskidy czy Alpy!

Wapiennik Łaskawy Kamień z ogrodem japońskim
Wapiennik „Łaskawy Kamień” w Starej Morawie – zabytek architektury przemysłowej  
z  XIX w. Przez kilkadziesiąt lat służył do produkcji wapna, od l. 30-tych XX  w. popadał 
w ruinę. Od 1978 r. budowla jest restaurowana przez 
Państwa Rybczyńskich, rodzinę artystów-grafików. 
W wapienniku działa atelier druku artystycznego, 
w  którym zobaczyć można m.in. zabytkowe maszyny 
drukarskie. Wokół piękny ogród japoński, a w wapien-
niku taras widokowy oraz obserwatorium żyjących tu 
nietoperzy – chiropterium. Cały obiekt udostępniony 
jest do zwiedzania. W ofercie warsztaty artystyczne 
dla grup zorganizowanych.
Wapiennik „Łaskawy Kamień” (XIX w.)  
pracownia druku artystycznego, ogród japoński,  
obserwatorium nietoperzy 
+48 74 814 11 91, +48 695 205 787,  
www.wapiennik.art

Alpine coaster (kolej grawi-
tacyjna) „Czarna Żmija”
Sienna (Ośrodek Górski „Czarna 
Góra”) – miejscowość założona 
w  XVI w., malowniczo położona 
u podnóża Czarnej Góry (1205 m), 
otoczona wzniesieniami Masywu 
Śnieżnika. Po 1945 r. niemal wylud-
niona, dziś jeden z największych 
w Polsce ośrodków narciarskich 
„Czarna Góra” (ponad 1000 m nar-
tostrad). Całoroczna kolej linowa na Czarną Górę. Najdłuższa w Polsce zjeżdżalnia grawita-
cyjna „Czarna Żmija” (950 m). Trasy do kolarstwa górskiego „downhill”. Kościół filialny pw. 
św. Michała Archanioła (XVIII w.), kapliczka z XVIII na Przeł. Puchaczówka. 20 mieszkańców.
Zjeżdżalnia „Czarna Żmija”, Fun Park dla dzieci
+48 74 814 12 45, +48 74 884 34 06, www.czarnagora.pl

Wieża Widokowa na Czernicy 
Czernica (1083 m) – najwyższe wzniesienie pn. części G. Bialskich. Dzięki zbudowanej na jej 
szczycie w 2014 r. wieży widokowej (z inicjatywy Pana Władysława Burego, przy wsparciu 
Nadleśnictwa Lądek-Zdrój i pomocy miłośników G. Bialskich), Cz. stała się doskonałym 
punktem widokowym na Sudety oraz Obniżenie Paczkowa i Otmuchowa po polskiej stronie 
oraz Rychleby (Rychlebské hory) i Wielki Jesionik (Hrubý Jeseník) po czeskiej. Przy dobrej 
widoczności, dostrzec można stąd nawet karkonoską Śnieżkę.

Kościół pw. św Józefa Oblubieńca NMP w Bolesławowie
Barokowy kościół pw. św. Józefa Oblubieńca z rzeźbami dłuta Michała Klahra –  
m.in. św. Barbara i św. Jan Nepomucen z 1710-40 r. Na fasadzie kościoła znajduje się 
zegar słoneczny.

Kalwaria pod Suszycą – Grota Matki Boskiej i Droga Krzyżowa na pn.-zach. zboczu Suszycy, 
nieopodal Suchej Drogi. Kalwaria zbudowana została jako dziękczynienie tutejszego miesz-
kańca za powrót jego synów z I wojny światowej. Po 1945 r. kalwaria została zapomniana, 
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. 

Kalwaria w Młynowcu
W lesie na końcu wsi, znajduje się restaurowana w ostatnich latach kamienna droga 
krzyżowa, o jej powstaniu i historii niewiele dziś wiadomo. 

Kościół pw. św Michała Archanioła w Siennej
Późnobarokowy kościół pw. św Michała Archanioła w Siennej. Wewnątrz zachowało się 
sklepienie kolebkowe z resztkami polichromii i barokowe wyposażenie

Kościół pw. św Michała Archanioła w w Starym Gierałtowie
Kościół barokowy pw. św. Michała Archanioła z wieżą nakrytą baniastym hełmem, we-
wnątrz drewniany ołtarz z I poł. XVIII wieku i polichromowana ambona z XVIII wieku oraz 
organy z lat 1770-80.

Kościół filialny pw. św Wincentego i św Walentego w Bielicach
Barokowy kościół w latach 1945–1986 nie był użytkowany, a zamknięty szybko popadał w 
ruinę. Dzięki staraniom miejscowego księdza Stefana Witczaka przeprowadzono kapitalny 
remont obiektu i częściowe prace konserwatorskie oraz ponownie poświęcono. Z dawnego 
wyposażenia zachowała się jedynie mensa ołtarzowa i malarstwo ścienne.

ŁATWE
Trasa nr 1 ze Stronia Śląskiego do Bolesławowa i Kamienicy: 
Stronie Śląskie Urząd Miejski – Stara Morawa – Bolesławów – Kamienica 
– Stara Morawa – Tama w Stroniu Śląskim – Stronie Śląskie Urząd Miejski.
Długość trasy: 18,7 km. Trasa dla rodzin z dziećmi, doskonale nadaje 
się dla hulajnogi elektrycznej.

Nawierzchnia: boczne drogi asfaltowe
Atrakcje: Tama w Stroniu Śląskim, zalew w Starej Morawie, punkty widokowe w Bole-
sławowie, ryneczek w Bolesławowie, kościół w Bolesławowie z zegarem słonecznym, 
karczma w Kamienicy, wiata sołecka w Kamienicy, liczne kapliczki przydrożne w Kamie-
nicy, skała z krzyżem w Kamienicy, staw p-poż w Kamienicy, ogród oliwny na Górze Za-
wada. Piękna trasa widokowa.

Trasa nr 2 ze Stronia Śląskiego do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie: 
Stronie Śląskie Urząd Miejski – Stara Morawa – Kletno – Jaskinia Niedź-
wiedzia – Kletno – Stronie Śląskie Urząd Miejski.
Długość trasy: 17,8 km. Trasa dla rodzin z dziećmi, doskonale nadaje 
się dla hulajnogi elektrycznej.
Nawierzchnia: boczne drogi asfaltowe

Atrakcje: Tama w Stroniu Śląskim, zalew w Starej Morawie, punkty widokowe w Klet-
nie,  Wapiennik Łaskawy kamień w starej Morawie, park linowy w Kletnie, Muzeum Geo-
logiczne Kletno w Kletnie – mini park jurajski, kamieniołomy marmuru, Jaskinia Niedź-
wiedzia, Kopalnia Uranu w Kletnie. Piękna trasa widokowa.

Trasa nr 3 ze Stronia Śląskiego do Bielic: 
Stronie Śląskie Urząd Miejski – Oś. Morawka – Goszów – Stary Gierałtów 
– Bielice – Nowy Gierałtów – Goszów – Stronie Śląskie Urząd Miejski.
Długość trasy: 32 km. Trasa dla rodzin z dziećmi, doskonale nadaje się 
dla hulajnogi elektrycznej.
Nawierzchnia: boczne drogi asfaltowe, drogi asfaltowe, odcinek ok. 

400 metrów drogi polnej nad Goszowem.
Atrakcje:  punkt widokowy nad Goszowem na Masyw Śnieżnika, przydrożne murowane 
kapliczki, łowisko „Raj Pstrąga”, wiata turystyczna „Pod Bocianem” w Starym Gierałto-
wie, dolina rzeki Białej Lądeckiej, Jarmarki Produktu Lokalnego w Nowym Gierałtowie, 
kościoły w Starym i Nowym Gierałtowie oraz w Bielicach, staw p-poż w Bielicach. Piękna 
trasa widokowa.

Trasa nr 4 ze Stronia Śląskiego do Lądka Zdroju: 
Stronie Śląskie Urząd Miejski –  Stronie Wieś – Strachocin – Stójków – Lą-
dek Zdrój – Stójków – Stronie Śląskie Urząd Miejski.
Długość trasy: 19,7 km. Trasa dla rodzin z dziećmi, doskonale nadaje 
się dla hulajnogi elektrycznej.
Nawierzchnia: boczne drogi asfaltowe, drogi asfaltowe. 

Atrakcje: przydrożne murowane kapliczki w Stroniu – Wsi, kamieniołom „Białej Ma-
rianny” w Stroniu – Wsi, punkty widokowe nad Strachocinem, Izba Przyrodnicza w Stra-
chocinie, wiata odpoczynkowa w Stójkowie, dolina Białej Lądeckiej, Lądek Zdrój (część 
Zdrojowa, Zdrój Wojciech, Parki lądeckie). Piękna trasa widokowa.

Trasa nr 5 ze Stronia Śląskiego do Młynowca i Goszowa: 
Stronie Śląskie Urząd Miejski  – tama na rzece Morawce – oś. Morawka – 
Młynowiec-Goszów „Raj Pstrąga” – Goszów – Stronie Śląskie Urząd Miejski.
Długość trasy: 11,9 km. Trasa dla rodzin z dziećmi.
Nawierzchnia: boczne drogi asfaltowe, drogi asfaltowe, drogi polne 
i szutrowe.

Atrakcje tama na rzece Morawce, kaplica św. Onufrego, punkty widokowe nad Młynow-
cem i Goszowem, łowisko „Raj Pstrąga” w Goszowie, przydrożne kapliczki w Goszowie. 
Piękna trasa widokowa.

TRUDNE
Trasa nr 6 ze Stronia Śląskiego do czeskiego schroniska Paprsek 
i na wieżę widokową na Górę Vetrov: 
Stronie Śląskie Urząd Miejski – Goszów – Nowy Gierałtów – Bielice – schro-
nisko Paprsek (cz) – wieża widokowa na Górze Vetrov – Niedźwiedzia 
Chata – Sedlo pod Rudawcem – Przełęcz Sucha – Droga pod Suszycą – 
Zalew w Starej Morawie – Stronie Śląskie Urząd Miejski.

Długość trasy: 48 km. Trasa dla średniozaawansowanych rowerzystów, droga z dużą ilością 
podjazdów i stromych zjazdów. Dla rowerów mtb i dobrych trekkingowych z amortyzacją.
Nawierzchnia: boczne drogi asfaltowe, szutrowe i leśne, ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne.
Atrakcje: Tama w Stroniu Śląskim, zalew w Starej Morawie, punkty widokowe w Goszowie, 
Dolina Białej Lądeckiej, czeskie schronisko Paprsek, wieża widokowa na Górze Vetrov, 
Przełęcz Sucha, Wielkie Rozdroże, Sucha Droga, murowane kapliczki, zabudowa sudecka, 
leśne zbiorniki p-poż. Piękna trasa widokowa z dużą ilością stromych podjazdów i zjazdów.

Trasa nr 7 po bezdrożach Gór Bialskich i Masywu Snieżnika: 
Stronie Śląskie Urząd Miejski – Strachocin – Droga Kobyliczna – Przełęcz Gie-
rałtowska – Nowy Gierałtów – Bielice – Wielkie Rozdroże – Przełęcz Sucha 
– Droga Marianny – Nowa Morawa – Przełęcz Staromorawska – Droga nad 
Lejami – Kletno – Zalew w Starej Morawie – Stronie Śląskie Urząd Miejski.
Długość trasy: 54 km. Trasa dla średniozaawansowanych rowerzystów 

z dobrą kondycją, droga z dużą ilością ciężkich podjazdów i stromych zjazdów. Dla rowe-
rów mtb i dobrych trekkingowych z amortyzacją.
Nawierzchnia: boczne drogi asfaltowe, szutrowe i leśne, ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne.
Atrakcje: Tama w Stroniu Śląskim, zalew w Starej Morawie, punkty widokowe nad Nowym 
Gierałtowem i Bielicami, Dolina Białej Lądeckiej, Przełęcz Sucha, Wielkie Rozdroże, Dro-
ga nad Lejami (punkty widokowe na wys. 1000 mnpm), murowane kapliczki, zabudowa 
sudecka, Wapiennik „Łaskawy Kamień” w Starej Morawie, leśne zbiorniki p-poż 
Piękna trasa widokowa z dużą ilością stromych podjazdów i zjazdów.

Trasa nr 8 Dookoła Masywu Śnieżnika: 
Stronie Śląskie Urząd Miejski –  Zalew w Starej Morawie – Pętla Singletrack 
Rudka – Pętla Singletrack Stronia Śląskiego – Droga Izabeli – Przełęcz 
Żmijowa Polana – Przełęcz Śnieżnicka – Schronisko „Na Śnieżniku” – Droga 
Wopowska – Droga nad Lejami – Przełęcz Staromorawska – Nowa Mo-
rawa – Bolesławów – Stara Morawa – Zalew w starej Morawie – Stronie 
Śląskie Urząd Miejski .

Długość trasy: 47,1 km. Trasa dla średniozaawansowanych rowerzystów z dobrą kondycją, 
droga z dużą ilością ciężkich podjazdów i stromych zjazdów.  Dla rowerów mtb i dobrych 
trekkingowych z amortyzacją.
Nawierzchnia: boczne drogi asfaltowe, drogi szutrowe i leśne, ścieżki rowerowe i szlaki 
turystyczne, trasy typu Singletrack Glacensis (Pęta Rudka i Stronia Śląskiego – podjazdy).
Atrakcje: Tama w Stroniu Śląskim, zalew w Starej Morawie, punkty widokowe na Czarnej 
Górzei, Dolina Morawki, Przełęcz Żmijowa Polana, Żmijowiec, schronisko „Na Śnieżniku”, 
Droga nad Lejami (punkty widokowe na wys. 1000 mnpm), murowane kapliczki, Bolesła-
wów – ryneczek. Piękna trasa widokowa z dużą ilością stromych podjazdów i zjazdów, 
liczne przełęcze widokowe.

Trasa nr 9 Na Skowronią Górę: 
Stronie Śląskie Urząd Miejski – Szkolny Lasek –  Przełęcz Pod Chłopkiem 
– Rogóżka Kamieniołom – Przełęcz Puchaczówka – Skowronia Góra 
punkt widokowy – Konradów – Przełęcz pod Chłopkiem – Stronie Wieś 
kamieniołom – Stronie Śląskie Urząd Miejski .
Długość trasy: 29,3 km. Trasa dla średniozaawansowanych rowerzy-

stów z dobrą kondycją, droga z dużą ilością ciężkich podjazdów i stromych zjazdów.  Dla 
rowerów mtb i dobrych trekkingowych z amortyzacją. 
Nawierzchnia: boczne drogi asfaltowe, szutrowe i leśne, ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne.
Atrakcje: punkt widokowy na drodze powyżej szkolnego lasku – kamieniołom w Rogóżce 
– Przełęcz Puchaczówka – kapliczka w Białej Wodzie – Skowronia Góra punkt widokowy 
– Konradów- Stronie Wieś kamieniołom – murowane kapliczki.
Piękna trasa widokowa z dużą ilością stromych podjazdów i zjazdów, liczne przełęcze 
widokowe.

Schemat szlaków pieszych
skala 1 : 96 000

Tężnia solankowa w Stroniu Śląskim 
W samym sercu Stronia Śląskiego, 
w  Miejskim Parku, nieopodal tutej-
szego Urzędu znajduje się TĘŻNIA 
SOLANKOWA – atrakcja ogólnodo-
stępna i bezpłatna. Stanowi dosko-
nały punkt przystankowy na gmin-
nym szlaku pieszym „Wokół Stronia 
Śląskiego”, jest też ciekawą i przyja-
zną dla zdrowia atrakcją turystycz-
ną. Osoby podróżujące śladem naj-
ważniejszych zabytków miasteczka, 
mogą skorzystać z chwilowego relak-
su i działań prozdrowotnych, gdyż po-
wstający w tężni naturalny solny aerozol,  wspiera leczenie chorób dróg oddechowych, 
a także zwiększa odporność organizmu. Inhalacje pozwalają oczyścić drogi oddechowe, 
dlatego warto wybrać się do Tężni i posiedzieć dłuższą chwilę na ławeczkach dookoła 
niej.

Kaplica św. Onufrego
Kaplica wzniesiona w latach 1734-
1735 – znajduje się w centrum Stronia 
Śląskiego, w pobliżu rzeki Morawka, 
u podnóża góry Krzyżnik w Masywie 
Śnieżnika. Prowadzi do niej droga od 
ulicy Kościuszki w pobliżu dawnego 
pałacu i parku dworskiego Współcze-
śnie kaplica przylega bezpośrednio 
do terenu boiska sportowego miej-
scowego klubu. W pobliżu kaplicy 
przechodzi żółty szlak turystyczny 
prowadzący ze Stronia Śląskiego do 
Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, oraz uczęszczana droga nad zalew w Starej Morawie.
Fundatorem kaplicy był hrabia Johann Olivier von Wallis właściciel okolicznych dóbr. 
Istnieje kilka wersji na temat wezwania kaplicy. Pierwsza mówi o tym, że fundator miał 
wybrać świętego po przypadkowym otwarciu żywotów świętych. Według innego prze-
kazu hrabina von Wallis podczas podróży po Włoch miała tam widzieć kaplicę św. Onu-
frego i zapragnęła podobną wybudować u siebie. Istnieje też niepotwierdzona informa-
cja, mówiąca o tym, że kaplicę zbudowano by przeciwstawić się pogańskim zwyczajom 
i orgiastycznemu kultowi Żywii, który miał mieć miejsce jeszcze w XVIII w. na szczycie 
pobliskiej góry Krzyżnik – 710 m. n.p.m. Stąd kaplica została poświęcona Onufremu, 
będącemu m.in. patronem małżeństwa. 
Od 1976 roku, kaplica popadała w coraz większą ruinę. Obecnie odbudowana, staraniem 
władz Stronia Śląskiego, służy jako sala ślubów oraz odbywają się w niej koncerty organi-
zowane przez Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim. 
Zwiedzanie Kaplicy odbywa się w czwartki w godz. 12:00–16:00  
(po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej: 74 8143 205) 

Gmina Stronie Śląskie położona jest we 
wschodnich Sudetach, na obszarze masy-
wu Śnieżnika (czes. Králický Sněžník), Gór 
Bialskich (cz. Rychlebské hory). Niewielką 
część Gminy Stronie Śląskie zajmują tak-
że Góry Złote oraz Krowiarki.

Masyw Śnieżnika (czes. Králický Sněžník) 
należy do najwyższych pasm górskich 
w Sudetach. Jego centralną cześć stanowi 
Śnieżnik 1425m.  od którego odbiega kilka 
grzbietów górskich oddzielonych od sie-
bie głębokimi dolinami. Do najwyższych 
wzniesień należą: Susina 1321 m po stronie 
czeskiej oraz Mały Śnieżnik 1326 m i Czarna 
Góra 1205 m po stronie polskiej.
Krowiarki – mało znane pasmo polskich 
Sudetów, o krajobrazie niskich gór, 
oddzielone Przełęczą Puchaczówka od 
Masywu Śnieżnika. Najwyższe wzniesie-
nia: Suchoń 965 m oraz Skowronia Góra 
839 m – jeden z najlepszych punktów 
widokowych w okolicy.
Góry Bialskie – (cz. Rychlebské hory) – zwar-
ty masyw górski, którego ramiona wznoszą 
się na średniej wysokości ok 1000 m i roz-
cięte 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. W masywie tym znajduje 
się największa ilość szczytów powyżej 1000 
m w Sudetach.
Góry Złote – jedno z najdłuższych pasm 
górskich w Sudetach. Najwyższe wznie-

sienia po stronie polskiej: Kowadło 989 
m i Smrek 1116  m. Po stronie polskiej, 
Góry Złote oddziela od Gór Bialskich  Do-
lina Białej Lądeckiej. Po czeskiej stronie, 
Góry Złote i Góry Bialskie uważane za 
jedną krainę – Rychlebské hory. Przełęcz 
u Trzech Granic w Górach Bialskich sta-
nowi granicę trzech historycznych krain: 
Ziemi Kłodzkiej, Śląska i Moraw.

Jak dojechać do Gminy Stronie 
Śląskie?
Do Stronia Śląskiego można dojechać 
z Kłodzka, Javornika i Złotego Stoku przez 
Lądek Zdrój oraz z Bystrzycy Kłodzkiej 
przez Sienną. Podróż samochodem z Wro-
cławia trwa ok. 2 godziny, z Warszawy ok 
5,5 godzin. Stronie Śląskie poprzez połą-
czenia autobusowe z  Wrocławiem, jest 
skomunikowane ze wszystkimi regionami 
Polski. Staré Město, dzięki połączeniom 
kolejowym i autobusowym z  Hanušovi-
cami, jest skomunikowane z pozostałymi 
regionami Czech. Podróż samochodem 
z Ołomuńca trwa ok. 1,5 godz. a z Pragi 
– 4 godz. Najbliższe lotniska znajdują się 
we Wrocławiu i w Pradze. Stronie Słąskie 
i Staré Město łączy kręta droga prowadzą-
ca przez przejście graniczne na Przełęczy 
Płoszczyna (czes.Kladské sedlo). Przejście 
otwarte jest dla pojazdów do 12 ton. mię-
dzy miasteczkami wynosi 22 km. 

Górska przyroda
Największe walory przyrodnicze okolicy 
to urozmaicony górski krajobraz , prze-

Trasa nad Zalew 
w Starej Morawie

Przewodnik rowerowy po Gminie Stronie Śląskie

Trasa do  
Lądka-Zdroju

piękne, rozległe lasy oraz fascynujące 
zjawiska krasowe. W Masywie Śnieżnika 
podziwiać można zapierające dech w pier-
siach panoramy Sudetów. Góry Bialskie 
są rajem dla turystów kochających klimat 
„gorskich kresów”. Największą atrakcję 

Masywu Śnieżnika stanowi Śnieżnik 
(1425 m) najwyższy szczyt Polskich Sude-
tów Wschodnich ze znajdującą się na nim 
wieżą widokową o wysokości 34,16 m oraz 
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnia z najbo-
gatszą w Polsce szatą naciekową. 
W Jaskini Niedźwiedziej, poza standardo-
wą trasą turystyczną można wybrać trasę 
ekstremalną, która prowadzi w niższe 
nieoświetlone  partie Jaskini. Od 2012 r. 
speleolodzy okryli kolejne 1000 m niezna-
nych dotąd korytarzy, w tym Sali o wymia-
rach standardowego boska piłkarskiego, 
z bogatą szatą naciekową, nazwaną Salą 
Mastodonta. 
W górach Bialskich znajdują się dwa re-
zerwaty przyrody, chroniące fragmenty 
pierwotnego lasu sudeckiego (z dużą 
ilością buków, jaworów i jodły), który do  
połowy XIX w. dominował w krajobrazie 
Sudetów. Dziś można go zobaczyć w 
rezerwatach przyrody: Puszcza Śnieżnej 

Białki (dojście zielonym szlakiem z Bielic) 
i Nowa Morawa (dojście drogą leśną, od 
drogi asfaltowej prowadzącej z Nowej 
Morawy na Przełęcz Płoszczyna).
Grzbietem Masywu Śnieżnika biegnie 
granica zlewisk trzech europejskich 

m ó r z :  B a ł t y c-
kiego, Czarnego  
i Północnego. Po 
czeskiej stronie 
Śnieżnika znaj-
duje się zlewnia 
morza Czarnego, 
popr zez r zekę 
Morawę będącą 
dopływem Duna-
ju, który wpada 
do tego morza. 
Na stokach Trój-
morskiego Wier-
chu swoje źródła 
ma, po stronie 
czeskiej – rzecz-
ka o nazwie Ci-
cha Orlica, która 
jest dopływem 
Łaby, która z ko-
lei wpada do Mo-
rza Północnego. 
Po polskiej stro-
nie szczytu Trój-
morski Wierch 
s w o j e  ź r ó d ł a 
ma rzeka Nysa 
Kłodzka, będąca 
dopływem Odry 

która wpada do 
Morza Bałtyckiego.
W celu ochrony górskiej przyrody, 
w  1981r. ustanowiono Śnieżnicki Park 
Krajobrazowy, a w jego obrębie znalazły 
się rezerwaty przyrody: Śnieżnik Kłodzki 
na szczycie Śnieżnika, Puszcza Śnieżnej 
Białki w Bielicach (Puszcza Jaworowa) 
w Bielicach, Nowa Morawa powyżej wsi 
Nowa Morawa oraz Jaskinia Niedźwiedzia 
w Kletnie. Znaczna część Gór Bialskich, 
Gór Złotych i Krowiarek  oraz  Masywu 
Śnieżnika należy także do europejskiej 
sieci obszarów chronionych Natura 2000. 
Po stronie czeskiej, w 1990 r powołany 
został Narodowy Rezerwat Przyrody Kra-
licki Śnieżnik (Národní přírodní rezervace 
Králický Sněžník). 
W Nadleśnictwie Lądek Zdrój w Stracho-
cinie działa Izba Edukacji Leśnej  wraz z 
propozycją ścieżek przyrodniczo-edu-
kacyjnych (ladek.wroclaw.lasy.gov.pl/
obiekty-edukacyjne).

Park Linowy w Kletnie
Park Linowy w Kletnie – naprzeciwko łowiska 
pstrąga „Nad Stawami”. Trzy trasy o różnej 
skali trudności, zawieszone na wysokości od 
1,5 do 10 m, każda z różnymi przeszkodami 
oraz z możliwością zjazdu na linie (tyrolki). 
Park linowy i mini golf
+48 695 630 859, www.parkkletno.pl

Muzeum Minerałów
Muzeum Minerałów (i sklep z autorską biżuterią)
Stronie śląskie, Kościuszki 40, +48 74 814 13 36

Galeria na szlaku
“Galeria na szlaku” – wiejska galeria produktu lokalnego
Stary Gierałtów 50, + 48 74 814 24 99, +48 880 662 414

Kolej linowa LuxTorpeda na Czarną Górę

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie 
Rezerwat Przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie – fenomen przyrody o randze 
międzynarodowej. Jaskinia została odkryta w 1966 r. przez pracowników kamieniołomu 
marmuru Kletno III, na zach. stoku góry Stroma (1166 m), ok. 800 m n.p.m. Prace w ka-
mieniołomie przerwano i przystąpiono do badań. Odkryto, że jaskinia rozwinięta jest 
na kilku poziomach. Łączna długość odkrytych dotąd sal i korytarzy wynosi ok. 5000 m.  
J. N.  jest największą jaskinią w Sudetach i  znana jest z unikalnej szaty naciekowej.  
Występują tu stalaktyty i stalagmity, stalagnaty, okazałe draperie kalcytowe oraz polewy kal-
cytowe. Szczególnie ceniona jest szata naciekowa dna jaskini, z dobrze zachowanymi misami 
martwicowymi, „polami ryżowymi”. W misach na uwagę zasługują kwiaty kalcytowe, jeżyki oraz 
perły jaskiniowe. Jaskinia jest również bogatym w szczątki kostne „cmentarzyskiem zwierząt 
plejstoceńskich”. Swoją nazwę zawdzięcza najliczniej występującemu tu niegdyś niedźwie-
dziowi jaskiniowemu. Trasa turystyczna prowadzi przez najciekawsze fragmenty środkowego 
piętra jaskini. Z uwagi na ochronę mikroklimatu jaskini, grupy liczą maks. 15 os. i wchodzą co 20 
min. Dzięki temu jaskinia jest „żywa” i nieprzerwanie zachodzą w niej procesy kształtujące jej 
środowisko. Z tego powodu, dzienna przepustowość jaskini jest ograniczona. Warto pamiętać 
o wcześniejszej rezerwacji. Niedostępne do zwiedzania są dolne partie jaskini zwane Nowymi  
Dolnymi Partiami oraz odkryte w 2012 r. partie z ogromną Salą Mastodonta. Dla osób chcą-
cych wcielić się w rolę grotołaza i podążyć śladami pierwszych odkrywców, przygotowana 
została trasa ekstremalna po Starych Dolnych Partiach. Pod opieką grotołaza, wyposażeni w 
kombinezony, kaski i oświetlenie, zejdziecie do nieudostępnianych na co dzień partii jaskini. 
Wielka Szczelina, zaciski i trochę wspinaczki, a przy tym mnóstwo fascynujących informacji 
o odkryciu, badaniach i eksploracji Jaskini Niedźwiedziej!
Jaskinia Niedźwiedzia – trasa turystyczna i ekstremalna
(wymagana wcześniejsza rezerwacja)+48 74 814 12 50, +48 74 81 40 840,
www.jaskinianiedzwiedzia.pl

Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie 
Trasa zapoznaje z sięgającymi średniowiecza górniczymi tradycjami Masywu Śnieżnika. 
Zobaczyć w niej można piękne kolorowe wystąpienia minerałów i dowiedzieć się, co wiązało 
Kletno z radzieckimi nuklearnymi planami militarnymi. Na trasie podświetlana ekspozycja 
pt. „Prehistoryczna podróż w Masywie Śnieżnika” przedstawiająca 500 milionów lat ewo-
lucji na tle historii geologicznej tego terenu (rekonstrukcje map paleogeograficznych, 
dryf kontynentów, procesy skałotwórcze, powstawanie pierwszych organizmów oraz 
wymieranie gatunków). W ofercie zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych oraz 
„ekstremalna przygoda” – eksploracja sztolni oraz średniowiecznych chodników sprzed 
600 lat nieudostępnionych na standardowej trasie!
Podziemna trasa turystyczno-edukacyjna w starej Kopalni Uranu
+48 601 889 243, www.kletno.pl

Muzeum Ziemi 
Muzeum Ziemi w Kletnie - miejsce stworzone 
przez podróżnika i kolekcjonera Pana Arnolda 
Miziołka, który za swoje zbiory otrzymał wiele 
krajowych i międzynarodowych wyróżnień. 
Imponująca bogactwem i różnorodnością 
kolekcja zawiera: okazy agatów z całego 
świata (w tym największy agat znaleziony 
w Polsce), największe szczotki kwarcu różo-
wego znalezione w Europie, skamieniałe zęby dinozaurów i mamutów, unikalne w skali Polski 
skamieniałe gniazda z jajami dinozaurów, największe amonity na świecie, pnie drzew oraz 
najlepiej zachowane w Europie tropy gadów ssakokształtnych sprzed 250 mln lat, meteoryt 
i dziesiątki innych skalnych osobliwości! Sprzedaż biżuterii z kamieni nieoszlifowanych.  
Przy muzeum park jurajski – gratka dla najmłodszych! Dla grup zorganizowanych  
organizuje się warsztaty geologiczne oraz pokazy metod cięcia i obróbki kamienia.
Muzeum Ziemi (i sklep z autorską biżuterią) 
+48 74 814 08 28, +48 607 074 052, www.muzeum-kletno.pl

STRONIE ŚLĄSKIE 

„AN-MAR” Jaworowa 16, tel. 606 241 263, 74 814 32 03, www.e-nocleg.pl/nocleg,anmar.html
„R1 SPORT” u Remika, Kościuszki 19 (obok Hotelu Stronie), tel. 735 171  999, rowery MTB,  
w tym E-Bike, narty biegowe, narty zjazdowe, serwis, szkółka narciarska
„BIKE SKI”, Sportowa 2b, tel. 577 889 593, www.bikeski.pl, rowery MTB, w tym E-Bike, narty biegowe 
www.nocleg.pl/nocleg,anmar.html rowery MTB, szkółka narciarska
„DOM-RAJKA”, Stronie Śląskie 8C, tel. 505 168 936, www.dom-rajka.pl, rowery MTB, w tym E-Bike

SIENNA

„Sudety Sport” Sienna 8A, tel. 790 527 285, 576-461-600, www.sudetysport.pl, rowery MTB,  
w tym E-Bike, narty zjazdowe, narty biegowe, szkółka narciarstwa zjazdowego, serwis
„Ski-Maxx”, Sienna 11, tel. 696 420 803, www.skimaxx.pl, narty zjazdowe, narty biegowe
Ośrodek Górski „CZARNA GÓRA”, Sienna 11, tel. 74 884 34 06, www.czarnagora.pl, szkoła rowerowa, 
rowery: szosówki, MTB, sprzęt downhillowy, E-Bike, hulajnogi Monsterroller, szkoła rowerowa,  
narty zjazdowe, narty biegowe, szkółka narciarstwa zjazdowego, serwis
SLALOM WYPOŻYCZALNIA NART I SNOWBOARDU, Sienna, tel. 74 814 28 00,  
www.slalom-narty.pl.tl 
Vip-Ski (Punkt przy Lux Torpeda) Sienna 11, tel. 507 124 829, www.vip-ski.pl
Szkoła Narciarska Czarna Góra, Sienna 11, tel. 600 604 795, tel.  785 010 102, tel. 664 270  270,  
www.szkola.czarnagora.pl
Wypożyczalnia i serwis sprzętu zimowego, Sienna 11, tel. 519 814 600

KLETNO

„Nad Stawami”, Kletno 6f, 74 814 08 32, 609 401 272, www.kletno.com, rowery MTB, w tym E-Bike

STARY GIERAŁTÓW

WILDCAT CENTRUM NARCIARSTWA BIEGOWEGO, Stary Gierałtów 5, tel.  661 926 237, 
tel. 575 489 962, www.wild-cat.pl, hulajnogi, narty biegowe

Schronisko PTTK „NA ŚNIEŻNIKU”
Schronisko PTTK „NA ŚNIEŻNIKU” 501 631 134, www.schroniskonasniezniku.eu, hulajnogi,  
narty skiturowe 

CZĘŚCI ROWEROWE, SERWIS:
Stronie Śląskie
„MoToJar”, Hutnicza 1a, Stronie Śląskie, tel: 74 814 32 82, 602 591 195
Ośrodek Górski „CZARNA GÓRA”, Sienna 11, www.czarnagora.pl

STACJA ŁADOWANIA ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH I PUNKT NAPRAWCZY
Zalew w Starej Morawie (przy tablicy gminnej)

SPRZĘT i ODZIEŻ SPORTOWA
„BONGO”– Sklep Górski, Kościuszki 39, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 785 958 849,  
www.facebook.com/sklepgorskibongo/
Ośrodek Górski „CZARNA GÓRA”, Sienna 11, sklep sportowy, rowerowy, www.czarnagora.pl

6. Przełęcz  
Płoszczyna

5. Petla Gór Bialskich 
– zachodnia

4. Petla Gór Bialskich 
– wschodnia

3. Pętla Gierałtowska1. Do Lądka-Zdroju 2. Pod Łyścem

8. Pętla Janowej Góry7. Droga Nad Lejami
9. Do Schroniska  
„Na Śnieżniku” 

Pętla Gór Bialskich Czarna Góra – SiennaPętla Góry Młyńsko

Przełęcz Gierałtowska 
– Bystrzyca Kłodzka

Stary Gierałtów – 
Przełęcz Lądecka

SINGLETRACK  
Pętla Stronie Śląskie

SINGLETRACK  
Pętla Rudka

SINGLETRACK  
Pętla Ostoja 

Zeskanuj kod QR

SINGLETRACK  
Pętla Pod Śnieżnikiem

Międzynarodowy 
Szlak ER-2

INfORMACJE  
o wszystkich trasach rowerowych oraz mapy.

Powyższe KODY QR otwierają się za pomocą aplikacji mapy.cz
Po pobraniu aplikacji ze Sklepu Play, warto ściągnąć na telefon mapy offline  

(np. Dolny Śląsk i Opolszczyznę), z których wtedy można korzystać bez internetu.  
Aplikacja ta doskonale sprawdza się w terenie gdzie sieci komórkowe nie mają zasięgu.

Propozycje wycieczek rowerowych nie są oznakowane w terenie. Żeby z nich skorzystać, 
należy zeskanować kod QR wybranej trasy i otworzyć w aplikacji mapy.cz

TRASY DLA hULAJNóG i WOZKóW SPORTOWYCh

http://www.parkkletno.pl
http://www.bikeski.pl
http://www.nocleg.pl/nocleg,anmar.html
http://www.dom-rajka.pl
http://www.sudetysport.pl
http://www.skimaxx.pl
tel:+48748843406
http://www.czarnagora.pl/
http://www.slalom-narty.pl.tl
http://www.vip-ski.pl
http://www.szkola.czarnagora.pl
https://www.google.com/search?channel=nrow5&client=firefox-b-d&q=%E2%80%A2%09NAD+SRTAWAMI+Kletno+6f
http://www.kletno.com
http://www.wild-cat.pl/
http://www.schroniskonasniezniku.eu
http://www.czarnagora.pl/
http://www.facebook.com/sklepgorskibongo/
http://www.czarnagora.pl/
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