ATRAKCJE NA SZLAKU I W JEGO POBLIŻU
(OZNACZONE NA MAPCE ZGODNIE Z NUMERAMI PONIŻEJ)
1 STARA MORAWA (niem. ALT MOHRAU) – nazwa wsi może pochodzić od
indogermańskich słów moor – bagno i ahwa – stojąca woda, które potem przyjęło słowiańskie brzmienie – Morava, a germańskie – Mohrau. Rzeka Kleśnica
uchodzi tutaj do Morawki. Wieś założona w XVI w. jako osada leśna, dziś wieś
letniskowa. Liczba mieszkańców: 1871 r. – 252, 2018 r. – 121.
1a Zalew – zbiornik retencyjno-rekreacyjny zasilany wodą z potoku Morawka,
plaża z kąpieliskiem, wypożyczalnia sprzętów wodnych, pomosty, boisko i plac
zabaw, pole biwakowe.
1b „Folwark”, Stara Morawa 9 – typowa zabudowa folwarczna z XIX w. Prawdopodobnie już w XIV w. działała tutaj kuźnia – jedna z najstarszych we
wschodniej części ziemi kłodzkiej.

1c Wapiennik „Łaskawy Kamień” – zabytek architektury z XIX w. Galeria oraz
atelier druku artystycznego. Ogród japoński i obserwatorium nieto
perzy.
Obiekt udostępniony do zwiedzania. www.wapiennik.eu

2 Sucha Droga (Niem. Forstmeister-Bachmann-Straße) – leśna droga
o długości ok. 6 km i różnicy wzniesień ok. 420 m, łącząca Starą Morawę z Wielkim Rozdrożem (tzw. „Pięć Dróg”) w Górach Bialskich. Kiedyś ważna droga ze
Starej Morawy do miejscowości położonych w Dolinie Białej Lądeckiej.

Kalwaria na Suszycy – grota Matki Bożej i stacje drogi krzyżowej nieopodal Suchej Drogi, zbudowane jako dziękczynienie mieszkańca za szczęśliwy
powrót synów z I wojny światowej. Po 1945 r. kalwaria uległa zniszczeniu.
Odtworzono ją w 2007 r.
3

4 BOLESŁAWÓW (niem. WILHELMSTAHL) – wieś w dolinie Morawki, dawne
górnicze miasteczko, którego lokację przeprowadził w XVI w. królewski mincerz praski Wilhelm von Oppersdorf. W 1892 r. Bolesławów utracił prawa miejskie. Przed 1945 r. Bolesławów był siedzibą władz gminy. Dziś wieś letniskowa
z udokumentowanymi złożami wód termalnych. Cenne przykłady sztuki rzeźbiarskiej z XVIII-XIX w. Liczba mieszkańców: 1871 r. – 701, 2018 r. – 248.
4a Figura św. Jana Nepomucena z XIX w. – jeden z najpopularniejszych
świętych w Europie Środkowo-Wschodniej, patron Pragi, dobrej spowiedzi
i mostów. Chroni od powodzi.
Kościół pw. św. Józefa (XVII w.) w Bolesławowie

4b Na dawnym rynku – pomnik św. Franciszka Ksawerego z XVIII w. Pomnik
upamiętnia epidemie zarazy i ufundowany został jako dziękczynienie z prośbą
o wstawiennictwo Świętego w ochronie miejscowości przed nieszczęściami.
4c Barokowy kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NPM z XVII w. (sanktuarium
św. Józefa Opiekuna Rodzin). We wnętrzu rzeźby dłuta wybitnego rzeźbiarza
epoki baroku – Michała Klahra (ur. 1693 w Bielicach, zm. 1742 w Lądku-Zdroju).
4d Góra Oliwna z XIX w. – kamienne rzeźby śpiących apostołów i modlącego się
Chrystusa, otoczone starymi lipami. Dojście ze wsi wzdłuż żółtego szlaku (20 min).

5 KAMIENICA (niem. KAMNITZ) – wieś w dolinie Kamienicy założona w XVI w.
jako miejsce wyrębu lasu w związku z rozwojem górnictwa w Bolesławowie. Dziś
wieś letniskowa. Znaczenie Kamienicy wzrosło w XIX w. po wybudowaniu drogi
w kierunku Hali pod Śnieżnikiem, z której chętnie korzystali turyści. Zachowały
się dokumenty planistyczne związane z przedłużeniem linii kolejowej ze Stronia
Śląskiego do Kamienicy. Podczas II wojny światowej we wsi działał obóz pracy dla
jeńców wojennych. Liczba mieszkańców: 1871 r. – 373, 2018 r. – 66.
5a

Browar/Karczma Kamienica i Stacja Narciarska Kamienica

Warsztat rzeźbiarstwa artystycznego, Kamienica 10 – możliwość spotkania
rzeźbiarza i zakupu pamiątek.
5b

5c

Bolesławów, I poł. XVIII w.
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Staw retencyjny i kaskady wodne na rzece Kamienica

6 KLETNO (niem. KLESSENGRUND) – wieś założona w XVI w., kiedy to dolina
Kleśnicy stała się najważniejszym ośrodkiem wydobycia i hutnictwa żelaza
w Hrabstwie Kłodzkim. W l. 1948-53 wydobywano uran, a w l. 1958-1994 – marmur „Biała Marianna”. Podczas eksploatacji marmuru w 1966 r. odkryto Jaskinię
Niedźwiedzią. W 2012 r. odkryto nowe partie jaskini, w tym ogromną podziemną
„Salę Mastodonta”. Kletno jest wsią letniskową z wieloma atrakcjami. Liczba
mieszkańców: 1871 r. – 300, 2018 r. – 48. www.kletno.info.pl

„TRZY DOLINY”

6a Dzwonnica na górze Młyńsko, źródełko, wiata – odrestaurowana w 2011 r.
wiejska dzwonnica, pochodząca z 1937 r.
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PRZEJŚCIA: 2,5-3 h
DŁUGOŚĆ: 7 KM, CZAS

Park linowy, minigolf i łucznictwo, łowisko pstrąga – wspaniałe miejsce na
rodzinną rekreację.
6b

6c Muzeum Ziemi, mini Park Jurajski – unikalna prywatna kolekcja skał i minerałów z całego świata.
6d Podziemna Trasa w Starej Kopalni Uranu – trasa zapoznaje z górniczymi
tradycjami oraz historią geologiczną Masywu Śnieżnika, fascynujące wielobarwne wystąpienia minerałów.
6e Rezerwat przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” – największa jaskinia w Sudetach, znana z unikalnej szaty naciekowej. Trasa turystyczna prowadzi przez fragmenty środkowego piętra jaskini. Wymagana wcześniejsza rezerwacja. Dla osób
chcących podążyć śladami pierwszych odkrywców przygotowana została trasa
ekstremalna.
Wydano na zlecenie:
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. 74 811 77 11, fax. 74 811 77 32
e-mail: gmina@stronie.pl, www.stronie.pl
Wydanie I 2018 r.

Pomysłodawca szlaku:
inicjatywa mieszkańców sołectw
Stara Morawa, Bolesławów,
Kamienica, Kletno
Tekst: Monika Ciesłowska
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szlak łączy trzy górskie doliny: Morawki, Kamienicy i Kleśnicy
i prowadzi wzniesieniami dwóch pasm górskich – Gór Bialskich
i Masywu Śnieżnika
urozmaicony przebieg – szlak prowadzi na wzniesienia,
to znów opada ku dolinom
piękne otwarte przestrzenie z widokami na góry
(Masyw Śnieżnika, Góry Złote, Góry Bialskie)

n

szlak prowadzi przez lasy, łąki oraz wiejskie drogi asfaltowe

n

szlak można pokonać na rowerze górskim

Opracowanie: Studio PLAN, ul. Piotrkowska 72, 54-060 Wrocław
tel./fax 71 373 44 37, www.plan.pl, e-mail: plan@plan.pl
Informacje zawarte na mapie są prawnie chronione. Żadna jej część nie może być w jakikolwiek sposób
powielana ani wykorzystana do innej publikacji bez zgody Studia PLAN.

Masyw Śnieżnika · Góry Bialskie · Góry Złote

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Szlak tworzy pętlę więc wędrówkę można rozpocząć w dowolnym
miejscu. Turystom zmotoryzowanym proponujemy wejście na szlak
przy parkingu nad zalewem w Starej Morawie 1 .
Spod zalewu w Starej Morawie 1a kierujemy się na szosę Stronie
Śląskie – Bolesławów. Szlak przecina szosę i wiedzie stromo wznoszącą się szutrową drogą, tzw. Suchą Drogą 2 , wzdłuż granicy lasu.
Jesteśmy w Górach Bialskich i będziemy wędrować dolnym zboczem
góry Suszyca (1051 m). Po prawej stronie towarzyszą nam łąki. Gdy
pokonamy podejście, po prawej stronie otworzy się szeroka panorama Masywu Śnieżnika oraz doliny Morawki oddzielającej Góry Bialskie od Masywu Śnieżnika. W dole widzimy wieś Bolesławów, w tle –
Śnieżnik (1425 m). Kontynuujemy tą samą drogą. Dochodzimy do
rozdroża. Nasz szlak prowadzi drogą w dół, obok paśnika (Sucha Droga zaś skręca w lewo, pod górkę. Jeśli podejdziecie nią przez ok. 0,5 km
dotrzecie do łąk, zwanej „Patelnia” – rozpościera się z niej ładny widok na
Stronie Śląskie). Po około 250 m docieramy do starej kalwarii 3 ,
której stacje rozrzucone są pośród drzew po lewej stronie drogi.
UWAGA! Kalwaria położona jest poza szlakiem (zanim po lewej
stronie ujrzymy grotę Matki Bożej i kalwarię, szlak skręci z leśnej drogi
w prawo, w dół, na leśną ścieżkę. Aby dojść do kalwarii, podchodzimy
dalej ok. 20 m drogą, a potem wracamy na oznakowany szlak). Schodzimy do wsi Bolesławów 4 i kierujemy się do wsi Kamienica 5 ,
gdzie szlak skręca z szosy w prawo na kamienistą dróżkę pod górę.
Podchodzimy na zbocze góry Młyńsko (981 m) oddzielającej dolinę
Kamienicy od doliny Kleśnicy. Jesteśmy w Masywie Śnieżnika. Z łąk
rozpościerają się piękne widoki – najpierw na Bolesławów, Zawadę
(778-808 m) i Suszycę (1051 m), a od strony Kletna – na Stronie Śląskie, Góry Złote i Bialskie. Przez łąkę (może być niewykoszona), wzdłuż
szpaleru starych drzew i krzewów, a następnie gruntową drogą, schodzimy do wsi Kletno 6 (Warto wydłużyć wędrówkę i przy pierwszym
domu skręcić w lewo – po ok. 15 min dojdziecie do kamiennej dzwonnicy). Przez most na rzece Kleśnica szlak sprowadza do głównej drogi
asfaltowej w Kletnie, wzdłuż której dotrzecie do zabytkowego Wapiennika „Łaskawy Kamień” w Starej Morawie 1c , a stąd, starą gruntową
drogą – nad zalew.

wki!
Życzymy udanej wędró

Zalew w Starej Morawie,

UWAGA! Mapa pokazuje oznakowane w terenie szlaki piesze (nie
uwzględnia szlaków rowerowych i szlaków narciarstwa biegowego).

fot. Katarzyna Sadowska

