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Bielice
Wyciąg narciarski Art-Ski
Wyciąg orczykowy, trasa zjazdowa o długości 700 m,
różnica wzniesień 80 m, oświetlona, ratrakowana,
naśnieżana, baza gastronomiczna, wypożyczalnia sprzętu
narciarskiego, instruktor, parking. Bielice, tel. 74 814 32 35

50°16'27"N 17°00'16"E | na mapie:A

Bielice
Późnobarokowy kościół św.
Wincentego i św. Walentego z 1799
r.
Późnobarokowy kościół św. Wincentego i św. Walentego
(1799)

50°16'18"N 17°00'24"E | na mapie:B

Stary Gierałtów
Kościół św. Michała Archanioła
(1798 r.)

Nowy Gierałtów

Kościół ten, z wieżą nakrytą baniastym hełmem, wzniesiony
został w 1798 roku. Z zewnątrz jest niepozorny, posiada
jednak dość bogate wyposażenie wnętrza, jak ołtarz i
ambonę z XVIII wieku czy organy z lat 1770-80.

Wyciąg Narciarski Nowy Gierałtów

50°18'25"N 16°55'45"E | na mapie:E

Wyciąg orczykowy, trasa zjazdowa o długości 435 m,
różnica wzniesień 100 m, oświetlona, ratrakowana, baza
gastronomiczna, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego,
instruktor, parking. Ul. Słotwińska, tel. 74 814 13 30

50°18'02"N 16°58'01"E | na mapie:C

Nowy Gierałtów
Kościół św. Jana Chrzciciela (1619)
Kościół św. Jana Chrzciciela (1619, rozbudowany 17131715, XIX w.)

50°18'10"N 16°57'12"E | na mapie:D

Bolesławów
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Kościół św. Józefa Oblata
Kościół św. Józefa Oblata (XVI, XVII w.)

50°15'25"N 16°53'33"E | na mapie:F

Bolesławów
Figura św. Jana Nepomucena (1728)
Kamienna figura św. Jana Nepomucena stoi na
kwadratowej głowicy ustawionej na kwadratowej kolumnie.
Figura została wykonana w 1728 r. Jan Nepomucen ubrany
jest w sutannę, komżę wykończoną koronką i narzuconą
pelerynkę, w ramionach zaś trzyma krzyż. Nad głową
świętego znajduje się aureola z pięcioma gwiazdami.

50°15'29"N 16°53'29"E | na mapie:H
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Stara Morawa
Sztuczny zbiornik wodny
W latach 2000-2006 został wybudowany sztuczny zbiornik
wodny o powierzchni 5,5 ha. Na zbiorniku zostało
wyodrębnione kąpielisko z pomostami i wieżą widokową.
Oficjalne otwarcie zbiornika dla celów rekreacyjnych
nastąpiło w lipcu 2007 roku.

50°16'19"N 16°53'19"E | na mapie:G

Stara Morawa
Oaza sztuki w wapienniczym piecu
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Wapiennik wzniesiono w Starej Morawie w XIX w. Jego
architektoniczny projekt powstał w berlińskiej pracowni
słynnego Karola Schinkla. Wapień pozyskiwany w pobliskim
kamieniołomie wypalano tutaj do 1920 r. Los zdarzył, że
obiekt w stanie ruiny stał się w 1978 r. własnością rodziny
Rybczyńskich, którzy podźwignęli go z ruin. Dzięki nim
ocalał unikalny piec wapiennik konstrukcji hrabiego
Rumforda, prawdopodobnie jedyny zachowany tego typu
obiekt przemysłowy w Polsce. Wapiennik "Gnadenstein",
powiększony o dobudowany na starych fundamentach i
murach, utrzymany w "wapienniczym" stylu dom artystów,
zaczął nowe życie jako "Łaskawy Kamień". Stał się
miejscem, do którego zjeżdżają ludzie sztuki, by
przedstawić swój dorobek na wystawach, sympozjach czy
koncertach i spotkaniach literackich. Wapiennik przyjmuje
w swoich progach także tych, którzy chcą się uprawiania
sztuki nauczyć. Gospodarz - profesor, artysta grafik Jacek
M. Rybczyński - zaprasza do swojej pracowni druku
artystycznego, gdzie uczy jak wyrażać własne odczucia
posługując się metodami grafiki czy malarstwa. Wtórują
mu w tym żona Barbara Erna i synowa Jola, graficzka i
pasjonatka wykorzystująca własnoręcznie robiony papier
czerpany. Wapiennik można zwiedzać, podziwiać kunszt
jego dawnych budowniczych i znaczący wkład w dzieło
odbudowy jego nowych użytkowników. Gospodarze
przedstawią najciekawsze miejsca, z pewnością
poprowadzą na szczyt budynku, skąd rozpościera się
wspaniały widok na majestatyczny Śnieżnik i nowe jezioro
zaporowe na Morawie. W otoczeniu Wapiennika znajduje
się ogród japoński, miejsce, gdzie na chwilę można uciec
od swoich codziennych problemów. Oaza sztuki oferuje
turystom 10 miejsc noclegowych. W pobliżu znajdują się
dwa budynki służące gościom, które dawniej były
obiektami kamieniołomu. Obecnie gruntownie
zmodernizowane oddano do dyspozycji gościom.
Niespotykana "chatka na kurzej stopce" - dawna strażnica zaadaptowana została do potrzeb bazy turystycznej dla
dwóch osób. Z jej okien można godzinami obserwować
góry, nie wychodząc z pokoju. Wizytę w Wapienniku
najlepiej umówić telefonicznie, tel. 74 814 11 91
www.wapiennik.net

50°16'25"N 16°53'13"E | na mapie:I

Nowa Morawa
Wyciąg narciarski Nowa Morawa
Wyciąg orczykowy, trasa zjazdowa o długości 410 m,
różnica wzniesień 98 m, oświetlona, ratrakowana, baza
gastronomiczna, wypożyczalnia sprzętu, szkoła narciarska,
instruktor, parking. Ul. Słotwińska, tel. 74 814 22 72

50°14'24"N 16°54'01"E | na mapie:J

Karpno
Ruiny zamku Karpień
W XIV i XV w. Karpień był centrum państewka
obejmującego obszar doliny górnej Białej Lądeckiej i jej
dopływów - powyżej Radochowa. Zniszczony w czasie
wojen husyckich, stał się siedzibą rycerzy rabusiów.

50°19'40"N 16°54'29"E | na mapie:K
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Stronie Śląskie
Kościół MB Królowej Polski i św.
Maternusa (XVIII w.)
Kościół MB Królowej Polski i św. Maternusa (XVIII w.)

50°17'47"N 16°52'26"E | na mapie:N

Stronie Śląskie
Ruiny kaplicy św. Onufrego (1732)
Ruiny kaplicy św. Onufrego (1732)

50°17'45"N 16°52'27"E | na mapie:L

Stronie Śląskie
Kościół Zmartwychwstania
Pańskiego (1913), dawniej
ewangelicki
Kościół Zmartwychwstania Pańskiego (1913), dawniej
ewangelicki

Stronie Śląskie

50°17'47"N 16°52'25"E | na mapie:O

Neoklasycystyczny pałac (1830)
Neoklasycystyczny pałac (1830), obecnie siedziba Urzędu
Miasta

50°17'45"N 16°52'27"E | na mapie:M
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Lądek-Zdrój
Wspinaczkowy raj
W okolicach Trojaka (766 m n.p.m.) i Stołowych Skał
(mocno rozproszony łańcuch o wysokościach od 465 do
784 m n.p.m.) znajduje się kilkadziesiąt skałek nadających
się do wspinaczki dla osób o bardzo różnym stopniu
zaawansowania.
Skałki położone są w bardzo ciekawym turystycznie
terenie. Już w XIX w., gdy Lądek był znanym w Europie
kurortem, poprowadzono wokół miasta sieć dróg leśnych,
bowiem ówcześni lekarze zalecali spacery jako nieodłączną
część kuracji. Skałki stanowiły wtedy wielką atrakcję
krajoznawczą przede wszystkim jako punkty widokowe.
Takim miejscem do dzisiaj jest Trojak, z którego platformy
można podziwiać panoramę Lądka-Zdroju i prawie całego
Masywu Śnieżnika. Nieco mniej popularny jest rejon
Stołowych Skał a zwłaszcza Iglicy (526 m n.p.m.), na
której w 1813 r. pruski generał von Grawert postawił krzyż
i tablice pamiątkowe (jako votum za klęskę Napoleona pod
Lipskiem), a w niewielkim budynku u podnóża skały
pomieszkiwali pustelnicy aż do 1950 r.

50°20'18"N 16°54'40"E | na mapie:P
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Stronie Śląskie
Kryształowa huta
Działający w Stroniu oddział PTTK organizuje wycieczki do
słynnej na całą Polskę i znanej w świecie Huty Szkła
Kryształowego "Violetta", założonej w 1864 r. Przewodnicy
oprowadzający po zakładzie w bardzo fachowy sposób
objaśniają tajniki powstawania wyrobów ze szkła
kryształowego. Zwiedzający mogą zobaczyć, jak
formowane są szklane naczynia przez wydmuchiwanie za
pomocą piszczeli. Zaskakuje fakt, że dokładną
powtarzalność kształtu i rozmiarów wyrobu
wydmuchiwacze uzyskują bez stosowania pomiarowych
urządzeń sterowanych komputerem. Podobnie
manufakturowy charakter ma praca grawerów szlifujących
szkło i nadających wyrobom ostateczny wygląd. Bardzo
ciekawa wizyta w hucie kończy się w firmowym sklepie
wśród półek i gablot z kryształowymi dziełami strońskiej
"Violetty". Hutę "Violetta" można zwiedzać tylko w dni
robocze w godz. 8.00-18.00. Bilety wstępu kupuje się w
Oddziale PTTK w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 17, tel. 074
814 13 79.

50°17'48"N 16°52'25"E | na mapie:Q
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Lądek-Zdrój
Leśny Ogród
Leśny Ogród drzew i krzewów egzotycznych jest jednym z
najwyżej położonych w Polsce arboretów. Podziwiać w nim
można ponad 250 gatunków drzew i krzewów
pochodzących z wielu stron świata, m.in. metasekwoję
chińską, mamutowca olbrzymiego, szydlicę japońską.
Wiosną zachwycają pięknie kwitnące azalie i różaneczniki.
Ogród jest czynny od maja do października.

50°20'13"N 16°53'40"E | na mapie:S

Kletno
Kopalnia uranu
Stoki Żmijowca położonego na zachód od parkingów w
dolinie Kleśnicy (tu zostawiają samochody udający się do
Jaskini Niedźwiedziej) podziurawiono niczym szwajcarski
ser. W latach 1948-1953 działała tu kopalnia "Kopaliny".
Sowieccy geolodzy i podlegli im polscy górnicy intensywnie
poszukiwali i eksploatowali złoże zawierające smółkę
uranową. W trakcie 5 lat robót wyrąbano 37 km bieżących
sztolni i szybów. Na powierzchnię wyjechało prawie 230
tys. m3 skalnego urobku. Wszystko po to, by uzyskać 20 t
metalicznego uranu, czyli ok. 1 m3 tego strategicznego
surowca! Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że z tego,
co w Kletnie wydobyto przez cały czas działania kopalni, po
wzbogaceniu w laboratoriach otrzymano niewiele ponad
100 kg uranu używanego do produkcji bomb atomowych!
W jednej ze sztolni dawnej kopalni uranu urządzono
podziemną trasę turystyczną, która stanowi atrakcję
turystyczną. Poprowadzono ją w części wyrobisk,
niewykazujących niebezpiecznego promieniowania
radioaktywnego. W ścianach chodników widoczne są
efektowne żyły fluorytu, minerału, który wydobywano tu do
1958 r. Sztolnia Fluorytowa dawnej kopalni uranu znajduje
się ok. 800 m od wspomnianych parkingów w Kletnie, przy
malowniczej górskiej drodze do Siennej. Można ją zwiedzać
przez cały rok w godz. 9.00-17.00.

Lądek-Zdrój
Źródło św. Jadwigi
Źródło św. Jadwigi znajduje się na wysokości 488 m n.p.m.
pomiędzy Promenadą Jadwigi a Drogą Leśną. Posiada
kamienną obudowę z 1911 roku ufundowaną przez
przemysłowców z Berlina, braci Braunów, w podzięce za
skuteczne leczenie w lądeckim uzdrowisku. Pomnik
źródełka ozdobiony jest elementami neoklasycyzmu i
neorenesansu oraz płaskorzeźbą przedstawiającą popiersie
św. Jadwigi. W 2009 roku oprawa źródełka została
odnowiona.

50°20'28"N 16°53'39"E | na mapie:T

50°15'39"N 16°51'55"E | na mapie:R
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Lądek-Zdrój
Zakład Przyrodoleczniczy "Jerzy"
Pochodzący z XV w. budynek jest najstarszym obiektem w
Lądku, niestety na wskutek licznych przebudów i
przeobrażeń najstarsze elementy zachowały się tylko w
pierwszej kondygnacji. Dzisiaj budynek służy kuracjuszom,
którzy mogą tutaj podleczyć swoje zdrowie.

50°20'27"N 16°53'15"E | na mapie:U
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