
Według wielu rowerzystów, Góry Bialskie, Zło-
te i Masyw Śnieżnika to najlepsze tereny
do uprawiania kolarstwa górskiego w Sude-
tach. Pasma te, oddalone od głównych ciągów
komunikacyjnych, są mniej licznie odwiedzane
niż pozostałe części Sudetów i dają więcej moż-
liwości spotkań „sam na sam” z górską przyro-
dą – nawet w szczycie sezonu. Sudety Wschod-
nie pokryte są tak gęstą siecią utwardzonych
dróg leśnych, że niemal w każdy ich rejon moż-
na wjechać rowerem. Część z nich powstała
wzdłuż średniowiecznych traktów handlowych
łączących Śląsk z Morawami. Wiele dróg zbu-
dowanych zostało w XIX w. z polecenia ówcze-
snej właścicielki tutejszych ziem, przedsiębior-
czej niderlandzkiej królewny – Marianny Orań-
skiej. Inne, niczym leśne autostrady, zaskakują
szerokością i solidnym wykonaniem i stanowią
inwestycje Nadleśnictwa Lądek-Zdrój z ostat-
nich lat. Wiele dróg osiąga wysokość 1000 m
n.p.m., co przy dobrej pogodzie gwarantuje
wspaniałe widoki. Nie ominie Was kondycyjny
trening na stromych podjazdach ani frajda dłu-

gich zjazdów. Wszystkie te zalety mają tylko
górskie drogi – drogi wysoko położone.

W Masywie Śnieżnika, Górach Bialskich i Zło-
tych krajowe szlaki rowerowe oznakowane są ko-
lorami i zawsze łączą się z innymi szlakami krajo-
wymi, co pozwala zaplanować dłuższe wyprawy.
Ponadto w gminie Stronie Śląskie numerami 5721-
5729 oznakowano szlaki – pętle liczące od kilku-
nastu do 22 km. Za przełęczami: Lądecką, Gierał-
towską i Płoszczyną można włączyć się w system
czeskich szlaków biegnących przez Rychlebské ho-
ry i Králický Sněžník – również oznakowanych nu-
merycznie. Warto też wypróbować drogi bez
„znaczków”. Dobra mapa i umiejętność orientacji
w terenie wystarczą, by odkryć więcej, niż opisu-
ją przewodniki.

WIELKIE ROZDROŻE (961 m n.p.m.)

Jeśli za cel wyprawy obierzecie Góry Bialskie,
na pewno dotrzecie na Wielkie Rozdroże – naj-

większy węzeł dróg w tym paśmie. Dojechać na nie
można z pięciu kierunków: Suchą Drogą ze Starej
Morawy, Młyńską Drogą z Młynowca, ze Starego
Gierałtowa przez przełęcz Dział, Drogą Marianny
z Nowej Morawy i Bialskim Duktem z Nowego Gie-
rałtowa. Najłagodniejsza jest leśna asfaltowa dro-
ga prowadząca ze Starego Gierałtowa przez prze-
łęcz Dział (po drodze warto odwiedzić „Galerię
na szlaku”, urządzoną w dawnym kamiennym
chlewiku, na terenie tradycyjnej sudeckiej zagro-
dy), zaś największe przewyższenie ma kamieni-
sta Droga Marianny (300 m↕, 3 km↔). Nazwa dro-
gi upamiętnia niderlandzką królewnę Wilhelminę
Friederikę Luisę Charlottę Mariannę z dynastii
Oranje-Nassau (w Polsce znaną jako Marian-
na Orańska, ur. 1810 – zm. 1883), żonę Albrech-
ta von Hohenzollerna, której burzliwe życie zwią-
zane było m.in. z okolicą Stronia Śląskiego. Bial-
ski Dukt z kolei na swoim górnym odcinku otwo-
rzy przed Wami rozległy widok na dolinę Bielaw-
ki. Potok ten jest dopływem Białej Lądeckiej, któ-
rej dolina – jedna z najpiękniejszych w Sudetach
– oddziela Góry Bialskie od Złotych. Na „bialskich”
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„To nie droga jest trudna, lecz trudności są drogą.” Søren Kierkegaard
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drogach poczujecie się jak odkrywcy, a malowni-
cze górskie potoki będą Was zachęcać, by zsiąść
z roweru, schłodzić stopy, posłuchać leśnych me-
lodii i nie śpieszyć się z powrotem w doliny.

DUKT NAD SPŁAWAMI (990-1001 m n.p.m.)

Jedna z najbardziej widokowych dróg w Górach
Bialskich. Można się na nią dostać, jadąc z Bielic
wzdłuż Doliny Białej Lądeckiej w kierunku grani-
cy państwa lub z Nowej Morawy wzdłuż Drogi Ma-
rianny. Dukt rozciąga się na przestrzeni ok. 10 km,
od źródeł Białego Spławu na wschodzie do Przełę-
czy Suchej na zachodzie, a od południa towarzy-
szy mu granica polsko-czeska. Warto przedostać
się na drugą stronę granicy i zjechać do popular-
nego czeskiego schroniska Paprsek (polecamy kne-
dliki z jagodami, czes. borůvkové knedlíky – pycho-
ta!). Na długim odcinku Dukt Nad Spławami bie-
gnie wzdłuż granicy rezerwatu Puszcza Śnieżnej
Białki. Stanowi on fragment pierwotnego lasu su-
deckiego (z dużą ilością buków, jaworów i jodły),
który do połowy XIX w. dominował w krajobra-
zie Sudetów. Spacer w głąb rezerwatu przeniesie
Was w prawdziwe leśne królestwo, jakże odmien-
ne i piękniejsze od monokulturowych, gospodar-
czych lasów świerkowych.

ŻMIJOWIEC (1153 m n.p.m.)

Inicjatywie Marianny Orańskiej zawdzięczamy po-
wstanie schroniska na Hali pod Śnieżnikiem. Poło-
żone jest ono u stóp Śnieżnika – 1425 m n.p.m.,
drugiego po Śnieżce, najwyższego szczytu polskich
Sudetów i jednego z ich najlepszych punktów wi-
dokowych. Rowerowy „śnieżnicki klasyk” to
szlak 5729 spod górnej stacji kolei linowej na Czar-
nej Górze (możliwość skorzystania z niej sprawdź-
cie na www.czarnagora.pl), przez wypłaszczony
grzbiet Żmijowca, do Hali pod Śnieżnikiem.

Na Żmijowcu warto zboczyć ze szlaku i zjechać
do Mariańskich Skał (i znów ożyje wspomnienie
o królewnie Mariannie), które tworzą skalny mur
o długości 50 m. Zobaczycie z nich pobliski Śnież-
nik, Czarną Górę i Górę Igliczną nad Międzygó-
rzem, a w oddali szeroki Rów Nysy Kłodzkiej, za-
mknięty od zachodu Górami Bystrzyckimi. Powrót
ze schroniska można zaplanować przez Janową
Górę i Kletno lub z Przełęczy Śnieżnickiej zjechać
prosto do Janowej Góry, przecinając po drodze by-
stry Dziki Potok.

DROGA NAD LEJAMI (1010 m n.p.m.)

Wspaniałe widoki czekają zdobywców Drogi
nad Lejami. Dotrzeć można na nią z Kamienicy lub
Kletna, w którym warto poćwiczyć równowagę
w Parku Linowym, zwiedzić Jaskinię Niedźwiedzią
(trasa turystyczna lub ekstremalna – do wyboru),
Starą Kopalnię Uranu oraz Muzeum Ziemi z prze-
piękną kolekcją skał z całego świata. Droga nad Le-
jami to wspaniała stokowa droga biegnąca
wschodnim zboczem Śnieżnika, wysoko ponad do-
liną rzeki Kamienicy. Stanowi ona jedną z najpięk-
niejszych widokowo tras w Masywie Śnieżnika,
z szeroką panoramą Gór Bialskich, czeskich Gór Ry-
chlebskich oraz Jeseników. Przebiega przez nią
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Pierwszych 20 osób, które na adres mailowy strategia@stronie.pl prześlą nazwy 7 leśnych dróg Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika, otrzyma pocztą bezpłatny
„Przewodnik rowerowy. Masyw Śnieżnika. Góry Bialskie. Góry Złote” (Wydawnictwo Compass, Kraków 2014, s. 74).

szlak rowerowy 5727, stanowiący pętlę o długo-
ści 22 km, która zaczyna i kończy się przy zalewie
w Starej Morawie. Kąpiel w górskim akwenie
orzeźwi, zrelaksuje i wyostrzy apetyt. Na kolację
polecamy świeżego pstrąga z łowisk w Goszowie
i Kletnie i inne pyszności oferowane przez lokal-
nych restauratorów.

NIE MA GÓRY BEZ DOLINY

Nie wszyscy są entuzjastami szutrowych górskich
dróg. Zwolennikom kolarstwa szosowego propo-
nujemy wycieczki po drogach asfaltowych, wzdłuż
łagodnie wznoszących się dolin: Białej Lądeckiej
(Stronie Śl. – Bielice, 14 km), Morawki (Stronie Śl.
– Nowa Morawa 8,5 km), czy Kamienicy (Stronie
Śl. – Kamienica, 7 km). Na końcu tych dolin, na tu-
rystycznych parkingach znajdują się wiaty z miej-
scem na grilla, warto więc wrzucić w sakwę kieł-
baski i hubkę na rozpałkę. Większość dróg, szcze-
gólnie gminnych, ma doskonałe nawierzchnie i pa-
nuje na nich niewielki ruch samochodowy. To wła-
śnie wzdłuż dolin, już w XVII w. rozwinięte były
długie górskie osady, które dziś stanowią turystycz-
ne wioski z bogatą ofertą pokoi gościnnych. Zapra-
szamy!

Śnieżnik 1425 m n.p.m. Fot. Tomasz Gmerek.

Pstrąg prosto z łowiska – lokalna specjalność.
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