
PASZPORT TURYSTYCZNY
MASYWU ŚNIEŻNIKA

PASZPORT TURYSTYCZNY
MASYWU ŚNIEŻNIKA



www.flms.pl www.flms.pl

Paszport zazwyczaj identyfikuje konkretne osoby. Nasz Paszport 
Masywu Śnieżnika zaświadcza o miejscach stworzonych przez 
naturę lub ludzi z przeszłości lub obecnie żyjących. 
Niektóre z nich - miejsca i osoby - są ciągle nieznane nawet 
rdzennym mieszkańcom Masywu. Najwyższy czas, by te 
miejsca odwiedzić i poznać, uścisnąć rękę, chwaląc wreszcie 
„swoje” - opowiedzieć o naszych lokalnych cudach innym...  
I dostać odpowiednią pieczątkę...

W pobliżu każdego z miejsc wyszczególnionych w Paszporcie 
Przyjaciele Masywu Śnieżnika opiekują się pieczątką. Na osoby, 
które pierwsze zgromadzą odciski wszystkich - czekają nagrody. 
Szczegóły na stronie www.flms.pl
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Śnieżnik (1425 m. n.p.m.) jest najwyższym szczytem Masywu 
Śnieżnika oraz w polskich Sudetach Wschodnich. Za względu na 
znaczną różnicę wysokości pomiędzy Śnieżnikiem a okolicznymi 
szczytami wyrasta znacząco ponad otaczające szczyty - jednak 
najlepszy widok na szczyt jest od południa z Czech, gdzie nie 
jest zasłonięty przez okoliczne góry. Na szczycie znajduje się 
słupek graniczny o numerze 69/10.

Śnieżnik (1425 m. n.p.m.)

GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA / GMINA STRONIE ŚLĄSKIE
pieczątka

GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

Ogród Bajek w Międzygórzu położony jest na wysokości 780 m n.p.m., 
pomiędzy górą Toczek a Igliczną, przy żółtym szlaku, wiodącym 
z Międzygórza do Marii Śnieżnej. Odwiedzający Ogród Bajek 
mogą podziwiać znane postacie bajkowe: Czerwonego Kapturka, 
Koziołka Matołka, Babę Jagę, Jasia i Małgosię, Królewnę Śnieżkę  
z krasnalami, Sierotkę Marysię, Smoka Wawelskiego i wiele innych, 
jak również wypoczywać wśród drzew, krzewów i kwiatów. Kolekcji 
początek dał leśnik i botanik Izydor Kriesten który tuż po I wojnie 
światowej wybudował sobie dom w Międzygórzu i według podań -  
w ramach hołdu legendarnemu Duchowi Gór złożonemu za 
uratowanie życia, rozpoczął gromadzenie drewnianych rzeźb, 
przedstawiających bajeczne postacie, które rozlokowane zostały 

wśród egzotycznych roślin. Dzieła tworzone były  
w zakresie tzw. korzenioplastyki - z kory, patyków  
itp. przez ok. 20 lat. Miejscowi nadali temu miejscu 
nazwę „Ogród Bajek” i tak już pozostało. 

Ogród Bajek 
w Międzygórzu

pieczątka

www.arboretum.pl 



wybudowany w XVI-XVII wieku jest 
jednym z najcenniejszych zabytków 
renesansowych w kraju. Kompleks 
został założony na planie prostokąta 
wokół wewnętrznego dziedzińca  
z odrębną częścią gospodarczą od 
południa. Z dawnych, bogatych  
wnętrz zachowała się jedynie sala 
balowa ze stiukowymi dekoracjami na suficie oraz kilka sal 
z belkowymi, malowanymi stropami, ponadto częściowo 
uszkodzone wnętrza sali teatralnej i kaplicy.
W skład zespołu wchodzi zamek, zabudowania gospodarcze, 
park, oficyna przy ul. Podzamcze 7/8, ściana kurtynowa 
południowa, oficyna mieszkalno-gospodarcza, ściana kurtynowa 
zachodnia, oficyna–browar przy ul. Podzamcze 12 oraz ściana 
kurtynowa północna.

Pałac w Gorzanowie

pieczątka

Szary Kamień/Siwa Skała - ogromne blokowisko skalne, naturalne 
odsłonięcie ortognejsów Gór Bystrzyckich i Orlickich w okolicach 
Lasówki. Do niedawna jeszcze atrakcja ta nie była należycie 
wyeksponowana, na miejscu nie było żadnej informacji o jej 
istnieniu. W tej chwili przy skale znajdujemy sporą dawkę 
fachowych wiadomości na temat samej skały, jak i mieszkających 
w pobliżu dzików.

Szary Kamień / Siwa Skała 

pieczątka

GMINA BYSTRZYCA KŁODZKAGMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

www.dzianel.com.plwww.czarnagora.plCzarna Góra S.A.



Schronisko górskie PTTK położone na wysokości 811 m n.p.m. 
w Sudetach Środkowych w Górach Bystrzyckich.
Schronisko stoi na rozległej odsłoniętej polanie we wsi Spalona 
w okolicy Przełęczy Spalonej przy skrzyżowaniu widokowych 
dróg: Spalonej Drogi do Bystrzycy Kłodzkiej i Autostrady 
Sudeckiej do Międzylesia. Przed 1945 r. drogę tę nazywano 
Autostradą Goeringa. Schronisko mieści się w starym, drewnianym 
budynku z końca XIX wieku. Są takie miejsca w naszych polskich 
Sudetach, gdzie wciąż to do Natury należy ostatnie słowo. 
Miejsca, stanowiące enklawę ciszy i spokoju, gdzie żywy jest 
duch prawdziwego turysty, wędrującego z pozdrowieniem na 
ustach. Takim właśnie miejscem są Góry Bystrzyckie a w nich 
- przepiękne schronisko Jagodna.

Schronisko 
„Jagodna”

pieczątka

Park Zdrojowy to XIX-wieczny park z licznymi punktami widokowymi 
znajdujący się na terenie uzdrowiska Długopole Zdrój. Jest to 
jedno z ulubionych miejsc kuracjuszy, w którym odpoczywają na 
łonie natury. Park porośnięty jest bogatą roślinnością. Znajdziemy 
wśród niej sosny, cisy, graby, buki i jawory. Główna, najchętniej 
uczęszczana aleja obsadzona jest lipami i klonami. Wiele z tych 
drzew to okazy historyczne.
W samym centrum Długopola znajduje się Pijalnia Wód Mineralnych. 
Jest to drewniany budynek wybudowany w 1850 roku.

Park Zdrojowy 
w  Długopolu Zdroju

pieczątka

GMINA BYSTRZYCA KŁODZKAGMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

ul. Kolejowa 73
tel. 74 813 23 22

„Domaszków” Tartak 
Tadeusz Farbotko



Grupa malowniczych skał-zlepieńców o charakterystycznych 
formach, wyrastających pionowo nad Idzikowem. Ze względu na 
formę oraz ciekawą budowę geologiczną skały objęte są ochroną 
jako pomnik przyrody, stanowiąc wielką osobliwość turystyczną 
Ziemi Kłodzkiej. Warto wiedzieć, że z Pasterskimi Skałami związana 
jest także ciekawa lokalna legenda. Na najwyższych blokach 
skalnych poprowadzono też trasy wspinaczkowe. Wszystko 
to sprawia, że Pasterskie Skały są wymarzonym miejscem na 
organizację rekreacyjnych pikników rodzinnych. 

Pasterskie Skały

pieczątka

Bystrzyca Kłodzka w pełni zachowała swój układ urbanistyczny 
wywodzący się z czasów średniowiecznych który należy do 
jednych z najciekawszych zespołów na Śląsku. Wynika to z faktu, 
że miasto lokowano na surowym korzeniu oraz na specyficznym 
terenie przez co od samego początku uzyskało ostateczne, 
optymalne rozplanowanie. Miasto zajmuje spłaszczenie 
na ostrodze stromo opadającej w kierunku zakola Nysy 
Kłodzkiej u jej spływu z Bystrzycą Łomnicką. Kształt miasta 
zbliżony był do zniekształconego owalu. Najciekawsze miejsca: 
kościół parafialny z XIII w, ratusz z XIX w z wieżą z 1540r., 
pręgierz z 1556 r. na Małym Rynku, barokowe i renesansowe 
kamienice, kolumna Świętej Trójcy, fragmenty murów obronnych  
z pierwszej połowy XIV w.

Bystrzyca Kłodzka - Stare Miasto

pieczątka

GMINA BYSTRZYCA KŁODZKAGMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

www.flms.pl



Lądecka  starówka tworzy jedną z ciekawszych kompozycji archite- 
ktonicznych w Polsce.  Lądek - Zdrój ma przebogatą historię już 
w 1282 r.  uzyskał prawa miejskie. W mieście pozostał widoczny 
podział na część miejską i uzdrowiskową. 
W części miejskiej polecamy zabytkowy rynek wraz z barokowymi 
i rokokowymi kamieniczkami, pomnikiem Trójcy Świętej i prę-
gierzem. Nad całością góruje XIX-wieczny ratusz z wysoką 
wieżą zegarową, z której codziennie o 12.00 rozlega się hejnał. 
Dodatkowo w tej części miasta warto zobaczyć dwuprzęsłowy, 
gotycki most z 1565 r. z figurą św. Jana Nepomucena dłuta 
mieszkającego w Lądku mistrza rzeźbiarskiego, Michała Klahra. 
Most przez wieki opierał się sile wezbranej rzeki, co jest 

podobno efektem zastosowania 
w zaprawie białek kurzych 
zamiast wapna.

Zabytkowa Starówka

GMINA LĄDEK ZDRÓJ

pieczątka

Lądek - Zdrój uważany jest za najstarsze uzdrowisko w Polsce. 
Źródła historyczne podają, że już w 1241 r. istniały tu urządzenia
kąpielowe. Wizytówką lądeckiego kurortu jest, pochodzący  
z XVII wieku, Zdrój Wojciech. Charakterystyczny budynek stylizowany 
na wzór łaźni tureckiej kryje w swym wnętrzu okrągły marmurowy 
basen, stylowe kamienne wanny do kąpieli perełkowych oraz 
pijalnię wód mineralnych ze źródeł siarczkowo - fluorowych Maria 
Skłodowskia-Curie i Zdzisław. 
Budynek otoczony jest zielenią odrestaurowanych zabytkowych 

parków zdrojowych.

Zdrój „Wojciech”

pieczątka

GMINA LĄDEK ZDRÓJ

Różanka 47 
tel. 74 812 51 24 
kom. 785 422 634

Gospodarstwo 
Agroturystyczne 

RÓŻANA DOLINA



Stawy Biskupie to przede wszystkim łowisko i smażalnia pstrąga, 
ale również kompleks rekreacyjny, na terenie którego mieści 
się wiele atrakcji, takich jak: wypożyczalnia łódek i rowerów 
wodnych, wypożyczalnia rowerów górskich, mini restauracja oraz 
przede wszystkim miejsce dancingowe, na którym codziennie 
mogą Państwo zabawić się w rytm muzyki na żywo.
Kompleks Stawy Biskupie mieści się w samym sercu uzdro-
wiskowego Lądka-Zdroju, przy ulicy Moniuszki 1. Kilkaset 
metrów dalej, na zwiedzających czeka najwyżej położony  
w Polsce ogród leśny Arboretum, który oczarowuje kolorami 
kwiatów i dźwiękiem ptaków pośrodku lasu. 

Stawy Biskupie

pieczątka

Leśny ogród drzew i krzewów egzotycznych. Jest to najwyżej 
położone arboretum w Polsce (500m n.p.m.). Podziwiać w nim
można ponad 250 gatunków drzew i krzewów pochodzących
z całego świata, m.in. metasekwoję chińską, mamutowca 
olbrzymiego, szydlicę japońską. Wiosną zachwycają pięknie
kwitnące azalie i różaneczniki.
Arboretum zaprasza od maja do października w godz. 10.00-18.00.
Bilet: normalny - 4,50 zł, ulgowy dla emerytów - 3,50 zł,
ulgowy dla dzieci 2,50 zł.

Arboretum 

pieczątka

GMINA LĄDEK ZDRÓJ GMINA LĄDEK ZDRÓJ

www.ladek.plwww.bystrzycaklodzka.pl



To jeden ze szczytów Gór Złotych, najwyższy spośród wznoszących
się nad Lądkiem (900 m n.p.m.) a nazwany tak z racji licznie 
występujących tam czarnych borówek. Szczyt ten był miejscem 
konspiracyjnych spotkań opozycjonistów solidarności polsko 
- czechosłowackiej. To tu w 1987 r. spotykali się m.in. Václav 
Havel i Jacek Kuroń rozmawiając o wolnej Europie. 
Na szczycie znajduje się 27-metrowa wieża widokowa wzniesiona 
przez naszych południowych sąsiadów. Jest to stalowa konstrukcja  
z elementami drewnianymi i tarasem widokowym, z którego 
można podziwiać niesamowite panoramy Dolnego 
Śląska i Opolszczyzny.

Borówkowa Góra Lądeckie Skałki

GMINA LĄDEK ZDRÓJ GMINA LĄDEK ZDRÓJ

Lądeckie Skałki w rejonie Trojaka (766 m n.p.m) to raj dla miłośników 
wspinaczki skałkowej i piechurów. Malowniczo położone pośród 
lasów niewysokie skałki o stromych ścianach stanowią atrakcję dla 
trafiających tu turystów. Trojak to rozległy szczyt, którego fragment 
tworzą skałki zbudowane z gnejsów. Na jednej z nich, Trojanie, 
znajduje się atrakcyjny punkt widokowy. W rejon skałek można dojść 
niebieskim szlakiem z Lądka-Zdroju od parkingu przy OW „Trojan” 
w ciągu ok. 50 min. Podążając dalej tym szlakiem możemy dojść 
do ruin XIII-wiecznej warowni Zamku Karpień, w pobliżu którego 

biegł szlak kupiecki - Solna Droga.

pieczątka pieczątka

www.stronie.plwww.miedzylesie.pl 



Kaplica Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z 1856r., położona
w lesie na górze Cierniak (595 m n.p.m.), powstała jako dar 
dziękczynny za cudowne ozdrowienie. Można tu trafić wędrując
niebieskim szlakiem od strony Radochowa. Na to niezwykłe 
miejsce prowadzi ponad 200 kamiennych pątniczych stopni.  
Obok centralnej kaplicy znajduje się sztuczna grota z figurą 
Matki Boskiej. 
Nieopodal kościółka, w drewnianym domu, mieszka pustelnik 
Elizeusz, opiekujący się tym miejscem. Co roku 15 sierpnia 
odbywa się w tym miejscu odpust  z nabożeństwem 
przed ołtarzem polowym.

Kalwaria na Cierniaku

Trzebieszowice, wieś usytuowana w dolinie Białej Lądeckiej, przy 
tak zwanej Drodze Solnej, łączącej Śląsk poprzez Lądek i Kłodzko  
z Pragą. Jest jedną z najstarszych miejscowości Ziemi Kłodzkiej. 
Znana jest już w 1269 r. jako Chunchons villa. Na skalistym zakolu 
Białej Lądeckiej znajdował się zamek, służący jako siedziba rycerska. 
W swoim pierwotnym kształcie był budowlą kamienno - drewnianą 
o charakterze obronnym. Do naszych czasów z tamtej budowli 
przetrwały fragmenty kamiennych ścian w piwnicach obecnego 
pałacu. W XVI wieku na ruinach siedziby rycerskiej zaczęto wznosić 
renesansowy dwór z wewnętrznym dziedzińcem. Przed 1720 rokiem 
założono barokowy, wielkodworski ogród przy pałacu. Główną część 
założenia stanowił usytuowany skrajnie względem pałacu, regularny 
ogród ozdobny. Zabytkowe wnętrza, pięć wieków barwnej historii, 
legenda o tajemniczej Neyi... Niezapomniana podróż w czasie. 
Cena biletów: 
seniorzy i dzieci w wieku szkolnym - 12 zł;
dorośli 18 zł; grupy (od 5 osób) - 12 zł.
Zwiedzanie Zamku na Skale 
z przewodnikiem codziennie od 10.00 do 17.00 
tel. 74 865 2000.

Zamek na Skale

pieczątka

GMINA LĄDEK ZDRÓJ GMINA LĄDEK ZDRÓJ
pieczątka

www.hotelabis.plHotel Abis



Unikalny szczyt Trójmorskiego Wierchu to jeden z 13 szczytów 
o wysokości ponad 1000 m n.p.m znajdujący się w Masywie 
Śnieżnika. Niepowtarzalność Trójmorskiego Wierchu polega 
na jego szczególnych warunkach hydrologicznych. Wody  
z tej góry wpadają do trzech wielkich zbiorników wodnych:  
po stronie czeskiej do Morza Północnego i Morza Czarnego, 
a po stronie polskiej do Morza Bałtyckiego.

Wieża Widokowa na Trójmorskim Wierchu

pieczątka

Punkt widokowy Jedlnik 746 m n.p.m. – Szczyt w masywie Czerńca 
w Górach Bystrzyckich, o spłaszczonym, kopulastym wierzchołku. 
Przez kulminację przebiega strategiczna w latach 30-tych “Autostrada 
Sudecka”. Drogą biegnie szlak żółty z Kamieńczyka na Przełęcz 
Spaloną, który nieco poniżej szczytu krzyżuje się ze znakami 
niebieskimi z Różanki – również na Przełęcz.
Nazwa szczytu powstała w XIX w. od rosnących na szczycie trzech 
jodeł. 

Jedlnik 

pieczątka

GMINA MIĘDZYLESIE GMINA MIĘDZYLESIE

1000-Lecia Państwa Polskiego 19 
57-530 Międzylesie 
tel. 74 812 64 75

„Julian” S.C. Usługi 
Transportowe. Handel

Kyś Jerzy i Kyś Eugeniusz

www.zameknaskale.com.plHotel Zamek na Skale



Kościół p. w. Michała Archanioła znajduje się wysoko ponad 
dnem doliny potoku Kamionka, na jej płd. stoku, można jednak 
dojechać do niego od domów położonych w górnej części wsi. 
Wzniesiono go jako świątynię cmentarną w roku 1710. Nawa ma 
kształt prostokąta ściętego po stronie prezbiterium ok. 22 x 15 m 
i jest przykryta dachem dwuspadowym. Po jej zach. stronie wieża 
zakończona latarnią, cebulastym hełmem i wysokim krzyżem. 
Konstrukcja nawy zrębowa (wieńcowa), a wieży słupowo-
szkieletowa. Całość kryta gontem i pionowo oszalowana deskami. 
Duże wrażenie robi wnętrze: ołtarz główny z obrazem 
przedstawiającym św. Michała pochodzi z ok. 1720, ale 
został kupiony z kościoła w Lichkovie w Czechach, wraz  

z amboną. Między prezbiterium 
a nawą wisi ciekawy, ludowy, 
ozdobny świecznik z XVIII w: 
w aureoli wdzięczna Matka 
Boska z dzieciątkiem, otoczona 
przez putta.

Drewniany Kościółek w Kamieńczyku

pieczątka

Późnobarokowy kościół, uważany za drugi pod względem 
wielkości na ziemi kłodzkiej. Długość: 60 m, szerokość: 45 m, 
wysokość: 20 m. Zbudowany w latach 1702-1704 r. według 
projektu włoskiego architekta Jakuba Carove (wcześniej 
budowniczego twierdzy kłodzkiej). Strop wykonano w 1735, 
ponownie budowa od 1746, w 1751 nastąpiła konsekracja. 
Wieże zbudowano w 1804-1805. Rzeźby ołtarzowe (1795)  
i ambona (1796) są dziełem Michała Ignacego Klahra.

Kościół 
w Nowej Wsi

pieczątka

GMINA MIĘDZYLESIE GMINA MIĘDZYLESIE

www.mgok.eu MGOK Międzylesie



Niewielka jaskinia krasowa znajduje się w wyrobisku starego 
kamieniołomu w zboczu Czerńca w dolinie potoku Gołodolnik 
na wysokości 590 m., jedyna w Górach Bystrzyckich. Bywała 
nazywana również Jaskinią Gniewoszowską. Jaskinia powstała 
w soczewie wapiennej przez wypłukanie wodą.

Jaskinia Solna Jama

pieczątka

Ruiny zamku położone są w pobliżu Gniewoszowa na zalesionym, 
skalistym grzbiecie południowo wschodniej części Gór Bystrzyckich 
na wysokości 520 m. Zamek powstał na początku XIV w.  
w miejscowości dawniejszego grodu. był jednym z trzech tego typu 
obiektów na Ziemi Kłodzkiej (pozostałe to Homole i Karpień). Strzegł 
przejścia granicznego na trakcie Kłodzko – Praga, przebiegającego 
w pobliżu obecnego Gniewoszowa. Początki budowy zamku okryte 
są tajemnicą, lecz zakłada się, że istniał on już w okresie sporów 
Bolesława Chrobrego o Ziemię Kłodzką.

Zamek Szczerba

pieczątka

GMINA MIĘDZYLESIE GMINA MIĘDZYLESIE

www.kletno.plŁowisko • Bar • Smażalnia
Nad Stawami

tel. 667 601 055Muzeum Minerałów 
w Stroniu Śląskim



Barokowy zamek położony w północno-zachodniej części rynku  
w Międzylesiu. Wzniesiony w latach 1686-1695, zachował 
fragmenty gotyckie oraz renesansowe. Nad bramą umieszczono 
herby 18 właścicieli zamku. Najstarsze wzmianki o grodzie 
obronnym w miejscu dzisiejszego miasta sięgają drugiej połowy 
IX wieku. Złoty okres dla zamku nastał po 1653 roku, kiedy 
to magnat austriacki Michael Ferdynand hrabia von Althann, 
rozpoczął odbudowę miasta po zniszczeniach spowodowanych 
Potopem Szwedzkim i dobudował dwa skrzydła barokowego 
pałacu. Projektantem nowych części był włoski architekt Jacobo 
Carove.
Z Zamkiem związana jest niezwykła legenda o księżnej Gloubos.

Zamek w Międzylesiu

pieczątka

www.kletno.pl
Podziemna Trasa 

Turystyczno - Edukacyjna 
w Starej Kopalni Uranu w Kletnie

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie jest najdłuższą z jaskiń sudeckich, jedną 
z najdłuższych i najgłębszych w Polsce. Odkryto ją w październiku 
1966 r. w soczewie prekambryjskich marmurów, na prawym 
zboczu doliny potoku Kleśnica, na wysokości ok. 800 m n.p.m.  
w czasie prac eksploatacyjnych w nowo założonym kamieniołomie, 
marmuru Kletno III. Łączna długość poznanych do dziś, rozwiniętych  
w trzech poziomach, korytarzy i sal wynosi ponad 3 km. Poziomem 
środkowym biegnie udostępniona dla turystów, niezwykle, atrakcyjna 
trasa turystyczna prezentująca bogate w szczątki kostne zwierząt 
epoki lodowcowej fragmenty namuliskowe i bogata w różnorodne 
formy nacieków kalcytowych część zwana „Salami Pałacowymi”. 
W wyrobisku dawnego kamieniołomu znajduje się służący turystom 
efektowny pawilon z ciekawą ekspozycją muzealną.
Obsługę ruchu turystycznego w jaskini prowadzi Stroński Park 

Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. 
www.jaskinianiedzwiedzia.pl
tel. 74 814 12 50
e-mail rezerwacja@jaskinianiedzwiedzia.pl.

Jaskinia 
Niedźwiedzia 
w Kletnie

pieczątka
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www.muzeum-kletno.pl, tel.  74 814 08 28, 607 07 40 52

Jedyne muzeum w Polsce, gdzie można zobaczyć tak dużą 
kolekcję skamieniałych gniazd jaj dinozaurów - cztery gniazda 
to w sumie aż czterdzieści jaj! 
Muzeum prowadzone przez Pana Arnolda Miziołka jest świetnym 
przykładem realizowania swoich marzeń i kolekcjonerskiej 
pasji. Jest tu ogromna kolekcja kamieni, minerałów i skamielin  
z całego świata. To właśnie te skamieniałości zdobywały nagrody 
i wyróżnienia na międzynarodowych wystawach.  

Muzeum Ziemi w Kletnie

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE
pieczątka

www.kletno.pl, tel. 601 889 243

Znajduje się na północnym zboczu Masywu Śnieżnika, na drodze 
łączącej Kletno z Sienną. Udostępniona do zwiedzania od 2002 r. 
Znajdujące się tam wyrobiska pochodzą z okresu poszukiwań  
i eksploatacji uranu przez ZSRR w latach 1948 – 1953 oraz fluorytu 
do 1958 roku. Zgromadzono tu wiele eksponatów związanych 
z górnictwem, np. mapy górnicze z XVI i XVII wieku, liczniki 

Geigera, lampy górnicze, maszyny wiercąco-kotwiące. 
Wyeksponowane są również (dzięki atrakcyjnemu 
oświetleniu) miejsca wystąpień lokalnych minerałów 
(fluoryt, kwarc).

Podziemna Trasa 
Turystyczno - Edukacyjna 
w Starej Kopalni Uranu w Kletnie

pieczątka

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE

www.stawybiskupie.pl



tel. 667 741 755,  667 601 055

Podczas zwiedzania możemy podziwiać ciekawe okazy z całego 
świata. Muzeum to jednocześnie punkt sprzedaży wyrobów  
z kamieni ozdobnych, biżuterii i pamiątek.
Prezentowane są tu kamienie, minerały i skamieliny z całego świata 
oraz lokalne, które występują w górach: Masywie Śnieżnika, 
Górach Bialskich oraz Złotych. Muzeum jest miejscem, gdzie 
znalazły miejsce eksponaty z całego świata. Wspaniałe minerały, 
które zostały zbierane przez lata przez właścicieli - Państwa 
Kluzów, to nie tylko zebrane okazy, ale także biżuteria czy też 
przedmioty użytku codziennego z nich wykonane.

Muzeum Minerałów w Stroniu Śląskim

pieczątka

ul. Hutnicza 12, www.violetta.com.pl, tel. 74 873 65 03.

Huta powstała w 1864 roku. Historia huty związana jest  
z osobą Marianny Orańskiej, dawnej właścicielki tych ziem, 
oraz Franza Losky, który ją stworzył od podstaw. Huta zajmuje 
się wytwarzaniem ozdobnych, ręcznie zdobionych wyrobów 
ze szkła ołowiowego (kryształowego).    
W dni robocze czynny zakład można zwiedzać w zorganizowanych 
grupach. Zwiedzanie zakładu obejmuje dział wytopu tj. piec 
hutniczy i odprężarka szkła kryształowego, dział zdobienia wraz 
z zapoznaniem się z procesem ręcznego zdobienia wyrobów 
z kryształu. 
Czas zwiedzania huty wynosi ok. 1,5 godz., a trasa kończy się 
prezentacją wyrobów gotowych formowanych i zdobionych 

ręcznie i mechanicznie. Istnieje również możliwość 
nabycia wyrobów huty w sklepie firmowym.
Zgłoszenia przyjmuje Oddział PTTK
ul. Kościuszki 17, 57-550 Stronie Śl
tel./fax 74 814 13 79, www.pttk-stronie.pl.

Huta Szkła Kryształowego 
„Violetta” 
w Stroniu Śląskim

pieczątka

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE GMINA STRONIE ŚLĄSKIE

www.uzdrowisko-ladek.plUzdrowisko 
Lądek-Długopole S.A.

www.jaskinianiedzwiedzia.pl
Stroński ParkAktywności
„Jaskinia Niedźwiedzia”

Sp. z o.o.



www.wapiennik.eu, tel. 74 814 11 91,  695 205 787

Wapiennik, jak nazwa wskazuje budowle służące do wypalania 
albo raczej kruszenia struktury wapienia przy pomocy wysokiej 
temperatury. Piec wapienniczy w Starej Morawie prawdopodobnie 
zbudowany z początkiem XIX wieku w miejscu starszego już 
wapiennika. Organizowane tu są wieczory autorskie, koncerty 

muzyczne oraz wystawy artystyczne. 
Obiekt o fascynującym rodowodzie 
historycznym, aurze i klimacie wnętrz 
i otoczenia. Z inicjatywy Barbary E.  
i Jacka M. Rybczyńskich od 1978 roku 
Wapiennik stał się miejscem wielu 
wydarzeń artystycznych na Dolnym 
Śląsku.

Galeria Wapiennik „Łaskawy Kamień” 
w Starej Morawie

pieczątka

Kompleks tras narciarskich i nartostrad położony na północno-
wschodnich stokach Czarnej Góry (1205 m n.p.m.) i Żmijowca (1153 
m n.p.m.). Jeden z ważniejszych ośrodków narciarskich w Polsce, 
posiadający ponad 10 km tras o różnym stopniu trudności, w tym 
4 z homologacją FIS, 3 koleje linowe i 7 wyciągów talerzykowych. 
Snowpark, 3 dziecięce funparki z taśmami bieżnymi, parkingi, baza 
noclegowa i gastronomia, szkółka narciarska.
W okresie od wiosny do jesieni funkcjonuje „Park Rowerowy Czarna 
Góra” - raj dla rowerzystów uprawiających kolarstwo górskie typu 
downhill, enduro oraz freeride. Trasy typu downhill na Czarnej Górze 
należą do najtrudniejszych i najlepszych w Polsce 
- www.parkrowerowy.pl.
Zapraszamy do odwiedzenia wieży widokowej na szczycie Czarnej 
Góry, skąd rozpościera się widok na Ziemię Kłodzką oraz spaceru na 
Śnieżnik (1425 m n.p.m.), najwyższy szczyt Sudetów Wschodnich.
Na szczyt Czarnej Góry wjedziemy koleją linową.

Ośrodek Górski 
„Czarna Góra”

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE GMINA STRONIE ŚLĄSKIE

pieczątka

Zajazd BYCZY RÓG Boboszów  
www.byczyrog.pl 



Dla miłośników sportów wodnych i wypoczynku nad „większą” 
wodą polecamy zalew w Starej Morawie – najpiękniejszy akwen 
ziemi kłodzkiej, położony wśród zalesionych wzniesień Masywu 
Śnieżnika. Zbiornik wodny retencyjno-rekreacyjny o powierzchni 
5,5 ha wybudowany został z funduszy europejskich. Oddany 
został do użytku w 2007 r. Jeden z najwyżej położonych 
sztucznych zbiorników wodnych w Polsce (około 525 m n.p.m.).
Na miejscu wieża widokowa, molo, strzeżone kąpielisko, 
wypożyczalnia sprzętów wodnych, boiska sportowe i rekreacyjne, 
baza noclegowa (pokoje gościnne i pole biwakowe z pełnym 
węzłem sanitarnym) oraz gastronomiczna, alejki piesze i parkingi.

Zalew w Starej Morawie

pieczątka

www.zamekmiedzylesie.plZamek Międzylesie
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