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Wszystkim Drogim Gościom, którzy odwiedzają naszą Gminę Stronie Śląskie oraz

ośrodki narciarskie Czarną Górę i Kamienicę z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2018 życzymy:
**zdrowia,
**pomyślności wszelakiej,
**sukcesów w nieograniczonej ilości
w życiu prywatnym i zawodowym,

**dobrej pogody, w tym pogody ducha,
**niezapomnianych wrażeń z pobytu
w naszych stronach,

**wielu okazji do ponownych odwiedzin
Zbigniew Łopusiewicz

Burmistrz Stronia Śląskiego

Stanisław Haczkiewicz

Prezes Czarna Góra Resort

Stanisław Anioł

Prezes Stacji Narciarskiej Kamienica

CO BĘDZIE DZIAŁAŁO TEJ ZIMY?

OD REDAKCJI

SŁOWO NA… ZIMĘ
Szanowni Państwo Czytelnicy!
Każdy coś wydaje. Jedni oświadczenia, drudzy zaświadczenia, inni
wydają bliźnich, a wszyscy bez wyjątku wydają pieniądze. Na fali
ogólnego wydawania postanowiliśmy też coś wydać, a mianowicie
gazetę. Tego żeśmy jeszcze nie robili, ale co tam, ilu ludzi robi to,
czego nigdy nie robiło, a nawet więcej, nie powinni nigdy tego robić, a robią. Może i nam się uda.
My, to znaczy samozwańcza redakcja, sami amatorzy, którzy na co dzień zajmują się zupełnie innymi rzeczami, na przykład budową ośrodków narciarskich, kolei linowych, wyciągów
narciarskich, sztucznego naśnieżania, hoteli i pensjonatów, warzeniem piwa i Bóg wie, czym jeszcze. Na dodatek próbujemy
to wszystko, cośmy zbudowali, jakoś ogarnąć i utrzymać, żeby
to jakoś funkcjonowało i dawało Państwu radość z przebywania
w tym urokliwym górskim otoczeniu oraz wzbudzało pragnienie powrotu.
Jeśli redakcji wystarczy wytrwałości, to gazeta będzie się ukazywać cyklicznie – dwa razy do roku: zimą i latem.
Zamiarem naszym jest przekazanie Państwu informacji ważnych, mniej ważnych a może i w ogóle nieważnych, co sami Państwo ocenicie, na temat naszych ośrodków narciarskich, okolicy,
ludzi, atmosfery i innych wydarzeń, w których Państwo będziecie
uczestniczyć tylko z tego powodu, że postanowiliście nas odwiedzić. Sądzimy, że nie będziecie tego żałować, czego Państwu i sobie życzymy.

Redakcja

Żadne kataklizmy pogodowe tej zimy nie są przewidywane, a zatem działać będzie cała infrastruktura narciarska w ośrodkach narciarskich
SKIREGIONU ŚNIEŻNIK.
Na Czarnej Górze: sześcioosobowa kolej LUXTORPEDA z wyprzęganymi i podgrzewanymi krzesłami, dwie koleje czteroosobowe
EFKA i ŻMIJA z ruchomym chodnikiem przy wsiadaniu, sześć wyciągów talerzykowych, dwa ruchome chodniki oraz zjeżdżalnia grawitacyjna CZARNA ŻMIJA, sześć tras zjazdowych oraz wszystkie pola narciarskie poniżej granicy lasu.
W Stacji Narciarskiej Kamienica: czteroosobowa kolej linowa BOLEK z ruchomym chodnikiem przy wsiadaniu, trzy wyciągi talerzykowe, jeden wyciąg BABYLIFT, wszystkie trasy zjazdowe i pola narciarskie. W obu ośrodkach wszystkie stoki narciarskie mają sztuczne
naśnieżanie, co daje gwarancję dobrych warunków śniegowych.

JAK DOJECHAĆ I WRÓCIĆ
Na drodze krajowej Nr 8, pomiędzy Wrocławiem i Kłodzkiem, zakończone zostały wszystkie roboty drogowe i przejechać można bez przeszkód. Podobnie jest na drodze krajowej Nr 46 – od Opola do Kłodzka, z oddanym do eksploatacji objazdem Nysy, jak również na drodze
wojewódzkiej Nr 381 Wałbrzych–Kłodzko.
Niestety nie zostanie ukończona obwodnica Kłodzka i tak jak dotąd trzeba będzie przejeżdżać przez centrum. Niespodzianką dla jadących od strony Opola będzie otwarty prawdopodobnie odcinek obwodnicy łączący drogę Nr 46 z drogą krajową Nr 33 Kłodzko–Boboszów,
co pozwoli ominąć Kłodzko. Trzeba śledzić sytuację na bieżąco.
Dla korzystających z objazdu Ząbkowice–Złoty Stok–Lądek Zdrój mamy złą wiadomość – droga Nr 390 pomiędzy Kamieńcem
Ząbkowickim a Złotym Stokiem jest nieprzejezdna z powodu remontu mostu i trzeba korzystać z objazdu przez Paczków. Od Złotego Stoku do Lądka Zdroju droga jest przejezdna, ale w czasie zimy przy opadach śniegu nie zalecamy z niej korzystać ze względu na bezpieczeństwo kierowców i pasażerów.
Droga krajowa Nr 33 – od wyjazdu z Kłodzka w kierunku Bystrzycy Kłodzkiej i Boboszowa oraz droga wojewódzka Nr 392 – od odjazdu z drogi Nr 33 w Żelaźnie do Stronia Śląskiego i Siennej (Czarna Góra) są przejezdne bez przeszkód.
W momencie wydawania gazety nierozwiązany był problem odcinka drogi Nr 392 pomiędzy Sienną i skrzyżowaniem z drogą Nr 33
w okolicy Bystrzycy Kłodzkiej (droga przez Pławnicę, Idzików, Przełęcz Puchaczówka do Siennej). Niestety, nie dokończono remontu tego
fragmentu przed zimą. Mimo że na całym odcinku położono pierwszą warstwę asfaltu i nie ma żadnych przeszkód, wykonawca remontu
ustawił znaki zakazu wjazdu, twierdząc, że jest to nadal teren budowy. Trwają pertraktacje wielostronne na temat otwarcia tego odcinka
drogi w sezonie zimowym, ale skutek tych pertraktacji jak na razie pozostaje niewiadomy.
Droga powiatowa od Stronia Śląskiego do Bolesławowa i Kamienicy (do Stacji Narciarskiej Kamienica) jest przejezdna bez przeszkód.
Wszystkie wymienione drogi w okresie zimowym są na bieżąco odśnieżane i utrzymywane w stanie umożliwiającym przejazd.
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Co i kiedy
WSPÓLNE KARNETY
w Stroniu Śląskim
SKIREGIONU ŚNIEŻNIK
w okresie ferii
świątecznych i szkolnych
CETiK – Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim otwarte jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–
–18.00 oraz w soboty od 9.00 do 12.00. CETiK nieczynny jest od
24 do 26 grudnia 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r.
Planujemy:
–– Kabaret z udziałem Jerzego Kryszaka,
–– Strońskie Kolędowanie,
–– Poranki filmowe dla dzieci i filmy dla dorosłych,
–– Warsztaty tematyczne dla mieszkańców i turystów.
Szczegółowe informację będą dostępne na stronie:
–– www.facebook.com/
/CETiK-Stronie-Śląskie -409329825771810
–– www.cetik.stronie.pl
Kaplica Św. Onufrego jest otwarta w każdy czwartek na telefon:
+48 74 814 32 05 oraz w każdą sobotę od 12.12 do 13.15.
30 grudnia o godzinie 16.00 w Kaplicy św. Onufrego zapraszamy na spektakl muzyczny TOTUS TUUS – sacrum w muzyce.

SPA „JASKINIA NIEDŹWIEDZIA”
Sp. z o.o.
Jaskinia Niedźwiedzia
CZYNNA:
■■ 26–31.12.
■■ 2–7.01.
■■ 13.01.–25.02.
NIECZYNNA:
■■ 13.11.–25.12.
■■ 1.01.
■■ 8–12.01.
■■ 26.02.–12.03.

Hala sportowa

W ośrodku narciarskim Czarna Góra i Stacji Narciarskiej Kamienica ważne są karnety wielodniowe SKIREGIONU ŚNIEŻNIK – niezależnie od miejsca ich zakupienia. Ceny karnetów podane w cennikach są takie same w obu ośrodkach i są ważne w godzinach od 9.00
do 22.00. W Stacji Narciarskiej Kamienica ważne są również karnety BLACKCARD – sprzedawane wyłącznie przez Czarną Górę.
Wykorzystane karnety można zwrócić w kasach Czarnej Góry lub
Stacji Narciarskiej Kamienica – bez względu na miejsce ich zakupu
i odebrać kaucję w wysokości 10 zł, która jest pobierana przy zakupie karnetu. Karnety należy zwrócić do końca sezonu.
Karnety BLACKCARD SA własnością kupującego i nie zwraca się za nie kaucji. Przy kilkudniowym pobycie nie ma potrzeby
oddawania wykorzystanego karnetu zakupionego na dany dzień.
W dniu następnym, a nawet przy kolejnym pobycie na ten sam
karnet można w dowolnej kasie „nabić” nową usługę, a karnet
zwrócić po ostatnim wykorzystaniu. Nie zwraca się kaucji za karnety mechanicznie uszkodzone lub zakupione w innych ośrodkach niż Czarna Góra lub Kamienica. Przy zakupie karnetu należy pobrać paragon i zachować go do czasu wykorzystania karnetu,
jako że jest on podstawą do przyjęcia ewentualnej reklamacji.

WYPOŻYCZALNIE
SPRZĘTU NARCIARSKIEGO
STACJA NARCIARSKA KAMIENICA

–– Wypożyczalnia sprzętu SUDETY SPORT przy dolnej stacji
kolei Linowej BOLEK od strony Bolesławowa – czynna codziennie od 9.00 do 22.00. Informacje i rezerwacja sprzętu:
tel. 793 702 323.
–– Wypożyczalnia i serwis sprzętu narciarskiego AnMar Jerzy
Rapacz przy dolnej stacji wyciągu talerzykowego Nr 1 od
strony Kamienicy – czynna codziennie od 9.00 do 22.00. Informacje, serwis i rezerwacje sprzętu: tel. 606 241 263.

CZARNA GÓRA RESORT

–– Wypożyczalnia Narciarska Czarna Góra: tel. 507 124 829,
wypozyczalnia@czarnagora.pl

Inne niż wyżej wymienione wypożyczalnie sprzętu nie są powiązane organizacyjnie z Czarną Górą Resort i Stacją Narciarską Kamienica i są prowadzone wyłącznie pod szyldem ich właścicieli.

czynna codziennie od godziny 8.00 do 22.00

Kryta pływalnia

w okresie świąteczno-noworocznym czynna:
■■ 24.12. – od 10.00 do 15.00
■■ 25–26.12 – od 13.00 do 20.00
■■ 27–30.12. – od 9.00 do 18.00
■■ 31.12. – od 9.00 do 18.00
■■ 1.01 – od 12.00 do 20.00
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USŁUGI MEDYCZNE

Praktyka grupowa lekarzy POZ „Medicus”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14, tel. (74) 814 13 89, (74) 814 13 91.
Praktyka grupowa lekarzy POZ im. Marianny Orańskiej, Stronie
Śląskie, ul. Hutnicza 12, tel. (74) 814 29 01.

APTEKI W STRONIU ŚLĄSKIM

Apteka RUMIANEK, ul. Nadbrzeżna 14 (w budynku POZ „Medicus”), tel. (74) 866 87 91.
Apteka DAGLEZJA, ul. Nadbrzeżna 22 ( w pawilonie handlowym),
tel. (74) 866 55 97.
Apteka SŁONECZNA, ul. Morawka 31/1b ( osiedle Morawka),
(tel.)74 814 25 08.

INNE USŁUGI

Wulkanizacja, serwis opon ARTGUM Artur Misiak, Stronie Śląskie, ul. Turystyczna 14a, tel. (74) 814 17 50, 604 945 202
czynne od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 18.00.
Stacja Paliw, Stronie Śląskie, ul. Polna 12, tel. (74) 814 32 53
Naprawa samochodów:
■■ „Autonaprawa” Robert Malinowski, ul. Turystyczna 12b,
57-550 Stronie Śląskie, 600 971 026.
■■ „Auto-Serwis” Krzysztof Pawełka Naprawa i Konserwacja Pojazdów, ul. Ogrodowa 4, 57-550 Stronie Śląskie, 665 769 181.

Transport
SKIBUS

W trosce o wygodę i bezpieczeństwo Turystów, mając na uwadze
możliwość skorzystania z dobrodziejstw miejscowej gastronomii
bez obawy o różne konsekwencje, Gmina Stronie Śląskie wraz
z Czarną Górą i Stacją Narciarską Kamienica uruchomiła podczas ferii szkolnych – od 15 stycznia do 25 lutego bezpośrednią
komunikację pomiędzy CZARNĄ GÓRĄ i STACJĄ NARCIARSKĄ KAMIENICA.
Skibus kursuje w godzinach 9.00–17.00. Odjeżdża z Siennej
w godzinach parzystych, z Kamienicy – w godzinach nieparzystych.

Przejazd bezpłatny za okazaniem zakupionego, ważnego w dniu
przejazdu karnetu Czarnej Góry lub Stacji Narciarskiej Kamienica.

MARATON NARCIARSKI
UltraBiel
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Policja
997, (74) 81 46 231
Straż Pożarna
998
Pogotowie Ratunkowe
999, (74) 81 48 227
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:
■■ numer alarmowy
985
■■ numer ratunkowy w górach 601 100 300
■■ Grupa Wałbrzysko-Kłodzka 74 84 23 414
Pogotowie Drogowe
981
Pogotowie Energetyczne
991, (74) 81 46 333

Przystanki:
■■ Sienna – Aparthotel
■■ Sienna – przystanek autobusowy
■■ Stronie Wieś – Pensjonat Diana
■■ Stronie – Urząd Gminy
■■ Stronie – Morawka – przystanek autobusowy
■■ Stara Morawa – odjazd do Kletna
■■ Bolesławów – przystanek autobusowy
■■ Kamienica – parking przy karczmie i browarze

W pozostałe dni od stycznia do marca czynna codziennie:
■■ w dni powszednie od 8.00 do 21.00
■■ w dni świąteczne, soboty i niedziele od 9.00 do 21.00

10 marca 2018 r. w Górach Bialskich, w gminie Stronie Śląskie odbędzie się trzecia edycja najdłuższego polskiego maratonu narciarskiego SGB UltraBiel
2018 i biegów towarzyszących, których dystanse zostały wydłużone.
Uczestnicy biegu głównego będą rywalizować na trasie prowadzącej
po górskich duktach nietylko w Polsce, ale też w Czechach.
SGB UltraBiel to najdłuższy polski maraton narciarski. Trasa
biegu liczy 60 km i prowadzi po przepięknych zakątkach najdzikszej
części Sudetów w Górach Bialskich. Długość pętli biegu głównego
wydłużyła się do 30 km i zaprowadzi zawodników także na trasy po
czeskiej stronie granicy. Uczestnicy biegu na 60 km pokonają pętlę
dwukrotnie.
Średni dystans zawodów liczy 30 km. Rywalizacja odbędzie się na
tej samej pętli, co w biegu na 60 km, tyle że trzeba będzie pokonać ją
tylko raz. Najkrótszy dystans SGB UltraBiel liczy 13 km, a trasa tego
wyścigu wznacznej większości została zaprojektowana od nowa.
Wszystkie trzy biegi SGB UltraBiel 2018 rozgrywane będą techniką klasyczną. Zapisy rozpoczną się w pierwszej połowie stycznia
2018 roku. Więcej informacji o SGB UlrtaBiel znajdziesz na stronie
www.ultrabiel.pl.

TELEFONY ALARMOWE

TAXI

SZKÓŁKI NARCIARSKIE
STACJA NARCIARSKA KAMIENICA

–– Szkółka Narciarska SUDETY SPORT przy dolnej stacji kolei
linowej BOLEK od strony Bolesławowa, czynna codziennie
od 9.00 do 21.00. Informacje i rezerwacja instruktorów: tel.
502 147 701.
–– Szkółka narciarska AnMar Jerzy Rapacz przy dolnej stacji wyciągu talerzykowego Nr 1 od strony Kamienicy czynna codziennie od 9.00 do 20.00. Informacje i rezerwacja instruktorów: tel. 606 241 263.

CZARNA GÓRA RESORT

–– Szkoła i Wypożyczalnia Narciarska Czarna Góra.
–– Biuro Szkoły Bartusiowa Polana, parking C przy kolei linowej
EFKA oraz przy Apartamentach Czarna Góra: tel. 664 270 270,
785 010 102.
–– Biuro Szkoły Jędrusiowa Polana, parking A i B przy Karczmie Czarna Góra, Villi Czarna Góra oraz przy dolnej stacji
kolei LUXTORPEDA: tel. 600 604 795.

W Stroniu Śląskim można zamówić telefonicznie przewóz osób
i sprzętu narciarskiego busem pod numerami telefonów:
■■ TAXI: +48 882 431 834, +48 605 826 741
■■ BUS: +48 507 009 648
Godziny i cena usługi do negocjacji. Możliwość wystawiania faktur.

Polskie Stacje Narciarskie
i Turystyczne
są stowarzyszeniem, dobrowolnie zrzeszającym ośrodki narciarskie z terenu całej Polski. Należy tu 87 ośrodków i stacji
narciarskich, niezależnie od wielkości i miejsca położenia.
Utworzenie takiego stowarzyszenia wynikało z potrzeby konsolidacji środowiska oraz wspólnego reprezentowania interesów branży wobec władz, urzędów i innych organizacji.
Na stronie internetowej www.psnit.pl można znaleźć
codziennie aktualizowaną informację o warunkach narciarskich we wszystkich ośrodkach w Polsce łącznie z obrazami
z kamer zamontowanych na stokach.
Zachęcamy do korzystania z tego źródła informacji.

STACJA NARCIARSKA
KAMIENICA
Stacja Narciarska Kamienica usytuowana jest
na stokach góry Zawada w miejscowościach
Kamienica i Bolesławów, 12 km od Czarnej Góry
i 4 km od Stronia Śląskiego.
Stacja powstała w 2001 r. W pierwszym okresie wybudowano trzy
wyciągi narciarskie, talerzykowe od strony Kamienicy. W latach
następnych – wyciąg talerzykowy od strony Bolesławowa, a także
sztuczne naśnieżanie stoków narciarskich oraz dużą o oryginalnej
konstrukcji drewnianej karczmę w Kamienicy. Najnowszą inwestycją
jest Browar Kamienica produkujący oryginalne gatunki piwa według
własnych receptur.

Adresy, telefony
Stacja Narciarska Kamienica Sp. z o.o.
ul. Elbląska 53, 54-314 Wrocław, www.snkamienica.pl
Stacja Narciarska Kamienica
Kamienica 1A, 57-550 Stronie Śląskie, tel. +48 74 814 32 85,
kom. +48 603 959 149, E-mail: biuro@snkamienica.pl

towarzyskich, chrzcin, wesel i innych uroczystości rodzinnych
lub firmowych;
■■ dobry dojazd ze Stronia Śląskiego;
■■ parking przy karczmie na kilkaset samochodów osobowych
i autokarów.
Stacja Narciarska Kamienica jest stacją dedykowaną dla rodziców
z małymi dziećmi, dla tych, którym już nie grozi powołanie do kadry olimpijskiej w slalomie, a okres wszelkiego ścigania w życiu
mają już za sobą i mogą spokojnie spędzić czas w gronie rodziny
i przyjaciół, ślizgając się przy okazji na nartach, wreszcie dla tych,
którzy stawiają pierwsze kroki i powoli szlifują formę.
Stoki narciarskie nadają się również do treningów i zawodów
dla dzieci, młodzieży, rodzinnych, towarzyskich i branżowych,
i są do tych celów udostępniane. Stacja jest oazą ciszy, bez muzyki
i hałaśliwych reklam na stokach.
Stacja Narciarska Kamienica i Ośrodek Narciarski Czarna
Góra mają wspólne karnety sprzedawane w kasach obu ośrodków.
Dojazd
Kłodzko–Lądek Zdrój–Stronie Śląskie–Bolesławów–Kamienica

Obecnie Stacja oferuje:
■■ czteroosobową kolej linową BOLEK z ruchomym chodnikiem
przy wsiadaniu o długości 400 m, zdolności przewozowej 2400
osób/godzinę, z łatwą trasą zjazdową, sztucznie naśnieżaną
i oświetloną do jazdy wieczornej;
■■ trzy talerzykowe wyciągi narciarskie o długościach 300–
–450 m z szerokimi trasami zjazdowymi o różnej skali trudności, sztucznie naśnieżonymi. Jedna z tras jest przygotowana
do jazdy wieczornej;
■■ stok slalomowy – przy jednym z wyciągów zamontowany jest
na stałe system do pomiaru czasu, gdzie każdy może sprawdzić
swoją formę w slalomie w konkurencjach towarzyskich lub rodzinnych;
■■ szkółkę narciarską z wyciągiem BABYLIFT;
■■ karczmę czynną cały rok z pełnym zapleczem gastronomicznym
i piwem z Browaru Kamienica, z możliwością organizacji imprez

SYLWESTER W KAMIENICY
Bal sylwestrowy w karczmie Stacji Narciarskiej rozpocznie się o
godzinie 20.00.
Wstęp tylko dla osób, które wcześniej zarezerwowały i wykupiły
miejsca. O północy pokaz sztucznych ogni. Dla tych, co noc sylwestrową chcą spędzić na nartach, będą czynne od godziny 20.00
do 1.00 kolej linowa BOLEK od strony Bolesławowa i wyciąg talerzykowy Nr 1 od strony Kamienicy. Cena karnetu sylwestrowego
50 zł bez względu na wiek, płeć i urodę.

Ściganie w KAMIENICY

CENNIK 2017/2018

Na stoku narciarskim o długości 300 m od strony Kamienicy zainstalowany jest na stałe system do pomiaru czasu przejazdu składający się z bramki startowej, mety i dużej tablicy świetlnej zainstalowanej
obok mety, wyświetlającej czas przejazdu. Na trasie obsługa wyciągu ustawia tyczki slalomowe, które w przypadku większego grona ścigających się można ustawić wedle życzenia. Jest to doskonała zabawa
dla dzieci i dorosłych, gdzie każdy może sprawdzić swoje umiejętności i wygrać lub przegrać z konkurentem lub w konkurencji rodzinnej. System jest bezobsługowy, bezpłatny, czynny od 9.00 do 16.00.
Niektóre stoki narciarskie w Kamienicy wykorzystywane są do rozgrywania poważniejszych zawodów, głównie w kategorii dzieci i młodzieży, zawodów branżowych oraz treningów przed zawodami.
W tej sprawie prosimy kontaktować się na adres biuro@snkamienica.pl, tel. 603 959 149, lub z obsługą kolei linowej w celu ustalenia daty i miejsca ustawienia slalomu.

SEZON WYSOKI – od 24 grudnia 2017 do 4 marca 2018 r. , w godzinach od 9.00 do 22.00
Karnety godzinowe

Karnet całodzienny

Czas

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

3 godziny

50 zł

42 zł

80 zł

68 zł

4 godziny

55 zł

46 zł

7 godzin

60 zł

50 zł

Karnet ważny od 9.00 do 22.00

Karnety wielodniowe
Karnety wieczorne

Normalny

Ulgowy

Karnety rodzinne

Karnety punktowe

Liczba osób

Cena

Wjazd wyciągiem F Nr 1

4 punkty

Normalny

Ulgowy

2 dni

108 zł

90 zł

2+1

150 zł

Wjazd wyciągiem P Nr 2 i Nr 3

3 punkty

2 godziny

35 zł

30 zł

3 dni

158 zł

135 zł

2+2

200 zł

Wjazd koleją BOLEK

6 punktów

3 godziny

39 zł

33 zł

4 dni

205 zł

174 zł

2+3

240 zł

6 godzin

49 zł

42 zł

5 dni

249 zł

212 zł

6 dni

293 zł

249 zł

Karnety ważne od 9.00 do 22.00
Czas liczony od pierwszego przejścia bramki

SEZON NISKI – do 23 grudnia 2017 i od 5 marca 2018 r., w godzinach od 9.00 do 16.00

Karnety ważne od 16.00 do 22.00
Czas liczony od pierwszego przejścia bramki

Karnety ważne 7 godzin od 9.00 do 22.00
Czas liczony od pierwszego przejścia bramki

Karnety ważne 7 godzin
od 9.00 do 22.00
Czas liczony od pierwszego przejścia
bramki. Przy zakupie karnetu rodzinnego musi być obecna cała rodzina

W sezonie niskim obowiązuje jedna cena karnetu – 25 zł, niezależnie od czasu jego wykorzystania w godzinach 9.00–16.00. W sezonie niskim nie ma karnetów ulgowych, wielodniowych i rodzinnych.

Karnety ważne od 9.00 do 22.00
1 punkt = 1 zł
Przy zakupie karnetu
wymagana jest kaucja zwrotna – 10 zł

Z dziećmi
na Czarnej Górze
W ośrodku narciarskim Czarna
Góra Resort nie ma czasu na
nudę, jest za to cała masa
atrakcji zarówno dla dzieci,
jak ich rodziców. Tutaj wiemy,
że rodzice też potrzebują
odpocząć.

Czarna Góra – 20 lat z okładem
To już kawał historii. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w gminie Stronie Śląskie
powstał pomysł zbudowania ośrodka narciarskiego. Jego urzeczywistnienie trwało kilka lat – nie
przeszkodziły mu ani trudne warunki terenowe, ani powódź stulecia, ani rządy państwowej agencji.
Warunki śniegowe, własność gruntów, przychylna opinia Lasów
Państwowych spowodowały, że jako miejsce na budowę ośrodka
wybrano północny stok Czarnej Góry. Sporządzono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, uzgodniono szczegóły z Lasami
Państwowymi dotyczące przekwalifikowania gruntów i poszukiwano inwestorów. W przeciwieństwie do wielkiego z lat 60. planu budowy w Masywie Śnieżnika drugiego Zakopanego i równie wielkiego ośrodka w ramach akcji „Kolorowy zawrót głowy” tym razem
plan w skromniejszym wymiarze miał się urzeczywistnić.

Do budowy fundamentów pod kolej przystąpiono z kilkutygodniowym opóźnieniem. Ten etap prac zakończył się 8 października. Nie było możliwości, aby dojechać jakimkolwiek sprzętem
na trasę kolei powyżej dziesiątej podpory. Wobec tego transport
materiałów, jak stal zbrojeniowa, deski do szalunków, szablony,
kotwy fundamentowe, odbywał się ręcznie. Do transportu betonu wykorzystano bardzo daleką od doskonałości kolejkę towarową dostarczoną i zmontowaną przez znanego w branży wynalazcę niekonwencjonalnego transportu pana Komisiaka ze Słowacji.
Mimo kilku poważnych awarii tej przedziwnej konstrukcji udało się zabetonować fundamenty pod podpory i stację górną. Od
11 do 16 grudnia wykonano montaż kolei za pomocą śmigłowca MI-17 z Pułku Kawalerii Powietrznej w Łęczycy. Wykonawcą
przedsięwzięcia była firma AVIBEX z Warszawy. Ze względu na
warunki zimowe dalsze prace przy budowie kolei wstrzymano do
wiosny. Technologiczny rozruch kolei nastąpił w kwietniu 1998
roku, a dopuszczenie jej do eksploatacji – na początku września.

Potencjalni inwestorzy pojawiali się i znikali

Aż w maju 1995 r. doszło do kolejnego spotkania burmistrza Stronia Śląskiego z kolejnym inwestorem, który w zasadzie zainteresowany był Śnieżnikiem a nie Czarna Górą. Tym pierwszym był
do dziś pełniący funkcję burmistrza Zbigniew Łopusiewicz, a tym
drugim przyszły realizator całego pomysłu – Stanisław Anioł. Po
krótkiej wymianie poglądów i wizji lokalnej we wsi Sienna Panowie ustalili, że będą wspólnie działać na rzecz realizacji budowy ośrodka narciarskiego na Czarnej Górze. Od maja do grudnia
trwało kompletowanie grupy inwestorów, uzgadnianie warunków współpracy, analizy prawne i finansowe oraz inne czynności
przygotowawcze.
Spółkę akcyjną pod nazwą Czarna Góra S.A. z siedzibą w Stroniu Śląskim powołano do życia 8 grudnia 1995 r. Akcjonariuszami
zostali: Stanisław Anioł, Andrzej i Janusz Budzanowscy, Roman
Gibki i Gmina Stronie Śląskie.
Zimą i wiosną 1996 r. przygotowano koncepcje zabudowy, dokumentację techniczną i budowlaną, zawarto kontrakt na dostawę urządzeń ze słowacką firmą TATRAPOMA. 13 czerwca 1996 r.
w nieistniejącym już budynku starej szkoły, obok obecnej restauracji Puchaczówka, zainstalowała się ekipa, która przystąpiła do
budowy ośrodka. Teren był dziewiczy, bez dróg dojazdowych,
uprawianych tras zjazdowych, z których obecnie można korzystać przy różnych remontach lub modernizacjach. Zdecydowana
większość prac, takich jak wykopy pod fundamenty i montaż wyciągów, wykonywano ręcznie, wykorzystując tzw. prace interwencyjne, do których urząd pracy kierował bezrobotnych. Zatrudniono ich wówczas około 70 osób. Czarna Góra S.A. w tym czasie
zatrudniała najwięcej bezrobotnych z ówczesnego województwa
wałbrzyskiego. Równocześnie z pracami budowlanymi prowadzono wycinki lasów pod przyszłe trasy zjazdowe i porządkowano teren, budowano stacje transformatorowe, układano kable energetyczne, przygotowywano parkingi.

Zawiłe losy spółki

W latach 1999–2000 wybudowano następne wyciągi: F1, P2, P3
oraz system sztucznego zaśnieżania obejmujący tereny przy wyciągach F i P oraz trasy zjazdowe B i C. W 2000 roku zamknięto pierwszy etap budowy ośrodka. W użyciu były: kolej linowa,
osiem wyciągów narciarskich, sześć długich tras zjazdowych
oraz tereny poniżej granicy lasu, sztuczne naśnieżanie znacznej
części tras zjazdowych, parking na około 600 samochodów osobowych i kilkanaście autobusów, ratraki do uprawiania śniegu.
Ten stan utrzymał się przez kilka następnych lat, gdyż nie podejmowano dalszych inwestycji w infrastrukturę narciarską.
Wynikało to między innymi z dużych zmian w składzie akcjonariatu spółki. Kolejne emisje akcji przejmowały różne instytucje finansowe: banki, towarzystwa inwestycyjne, co spowodowało,
że pełna energii grupa inwestorów–założycieli stopniowo traciła
wpływ na funkcjonowanie spółki. Po różnych zawirowaniach decydującym akcjonariuszem stała się Agencja Rozwoju Przemysłu,
która – jak przystało na państwową agendę – zajmowała się gównie obsadzaniem zarządu spółki postaciami niemerytorycznymi,
ale za to powiązanymi z odpowiednimi układami. Był to z pewnością najmniej korzystny okres w rozwoju spółki.
Stan taki trwał do lata 2008 roku, kiedy to pojawił się pełen
energii przedsiębiorca Stanisław Haczkiewicz, który odkupił od
Agencji Rozwoju Przemysłu akcje spółki czarna Góra, stając się
praktycznie jej właścicielem. Ponownie ruszyły inwestycje: dwie
nowe koleje linowe, rozbudowa systemu sztucznego naśnieżania
i szereg innych których końca na razie nie widać, ale to już zupełnie inna historia.
Stanisław Anioł

Niekonwencjonalny transport i powódź stulecia

Pierwszym, uruchomionym 17 grudnia 1996 r. był wyciąg P1.
Obecnie w tym miejscu znajduje się zjeżdżalnia grawitacyjna
Czarna Żmija. Do zimy 1996 r. wybudowano wyciągi: P1, F2,
H1, H2, S i karuzelę narciarską. Nazwy wyciągów określały typy
wyciągów ustalone przez producenta i były nazwami roboczymi, które – jak to często bywa – funkcjonowały przez wiele lat.
Latem 1997 roku przystąpiono do budowy dwuosobowej kolei
linowej na Czarna Górę, zwanej później Babcią. Niestety, ambitny plan uruchomienia kolei w sezonie zimowym 1997/1998 zweryfikowała powódź stulecia, która zaczęła się właśnie w Masywie
Śnieżnika, gdzie opady osiągnęły rekordowe wyniki rzędu 400 mm
w ciągu 48 godzin. Wieś Sienna na kilka tygodni została odcięta od
strony Stronia Śląskiego i Kletna, jak i od strony Bystrzycy Kłodzkiej poprzez Przełęcz Puchaczówka.

Adresy, Telefony, Kontakt

Doskonalenie jazdy na nartach

Szkoła Narciarska Czarna Góra zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy na śniegu wraz z doskonaleniem jazdy na nartach. Powierzone dzieci bezpiecznie spędzą czas pod opieką wykwalifikowanych instruktorów, podczas gdy rodzice będą mogli beztrosko
szusować po stokach.

Jeśli nie narty, to może sanki?

Na łagodnej Czarodziejskiej Polanie można zjeżdżać bez obaw
o bezpieczeństwo. Poszukiwaczy mocniejszych wrażeń na pewno
ucieszy tor tubbingowy na Bartusiowej Polanie – zjazd krętym torem na
specjalnej poduszce potrafi zapewnić
potężny zastrzyk adrenaliny.
W ośrodku Czarna Góra Resort
znajduje się również najdłuższa w Polsce zjeżdżalnia grawitacyjna – Czarna Żmija. Przejażdżka jej krętą trasą to
pozytywne emocje dla wszystkich, niezależnie od wieku!
Duży wybór atrakcji oferuje Mini
Snow Park, stworzony z myślą o rozpoczynających przygodę z freestylem.
Można tu trenować powietrzne akrobacje! Flybag – ogromna poducha do skoków z przygotowanym najazdem i kickerami pozwala na próby skoków i tricków zakończone miękkim lądowaniem.

Sale gier i zabaw

Zima w górach to nie tylko narty i snowboard. Gdy dzieci mają już
dość stoków, są zmęczone albo lekko przemarzły, mogą skorzystać
z dodatkowych atrakcji ośrodka narciarskiego.
Na przykład bawić się w salach zabaw Śnieżynka – w Apartamentach Czarna Góra (budynek Tignes) i Niedźwiadek – w Aparthotelu Czarna Góra. Tu każdy młody poszukiwacz przygód spędzi
miło czas. Do dyspozycji dzieci są m.in. konsola z sensorem kinect,
interaktywny dywan, przybory plastyczne, książki i wiele zabawek.
Dla trochę starszych dzieci (i nie tylko!) powstała Sala Gier
w Aparthotelu Czarna
Góra. Znajdują się tu trzy
konsole, bilard, piłkarzyki
i tarcza do darta.
W Hotelu Morawa
i w Aparthotelu Czarna
Góra znajdują się baseny
z brodzikami dla maluchów. Dla dzieci przygotowane zostały makarony, piłeczki, deski do pływania i mnóstwo innych zabawek.
W wielu miejscach w resorcie przygotowane zostały kąciki zabaw dla dzieci. Są to specjalnie przygotowane miejsca, w których
dzieci się bawią. Rodzice mogą się w tym czasie zrelaksować.

Zimowe zabawy na świeżym powietrzu

Na pewno każdy zna przynajmniej kilka gier ze śniegiem w roli
głównej – od lepienia bałwana, przez bitwę na śnieżki, po robienie
orzełków w puchu. Te klasyczne zabawy można zawsze urozmaicić: zamiast postaci z trzech kul ulepić np. zwierzęta, a śnieżkami rzucać do celu lub na odległość zamiast w siebie nawzajem. Ze
śniegu można również zbudować latarnię lub fort.
Podczas zimowego spaceru świetną zabawą jest tropienie śladów zwierząt. Wspólnie z dziećmi poszukajcie odpowiedzi na to, do
kogo mogły należeć odciśnięte w białym puchu tropy. Jeśli macie czas,
spróbujcie podążać ich śladem tak długo, jak się da.

Czarna Góra S.A.

Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie
NIP PL 8811003048,
REGON 890348343
INFOLINIA +48 74 884 34 01

Ośrodek narciarski

tel. +48 74 884 34 06
e-mail: biuro@czarnagora.pl

cennik 2017/2018

vvvt

Sezon niski 9:00 - 16:00

termin: do 23.12.2017 i od 5.03.2018
w tygodniuponiedziałek - piątek
Normalny
1 dzień - 7h

55zł

w weekendsobota-niedziela

Ulgowy
50zł

Normalny
1 dzień - 7h

70zł

Ulgowy
65zł

ważne informacje
karnety obowiązują w całym ski region śnieżnik
ze ski passu może korzystać

tylko jedna osoba!

Sezon wysoki 8:00 - 22:00

termin: od 24.12.2017 do 4.03.2018
Godzinowe
2 godziny
4 godziny
7 godzin

Godzinowenocne jazdy

Normalny

Ulgowy

50zł

45zł

79zł
95zł

70zł
85zł

2 godziny
4 godziny
6 godzin

/CzarnaGoraResort

specjalne6 dowolnych dni

całodzienne13 godzin
Normalny

Ulgowy

1 dzień

105zł

95zł

2 dni

175zł

160zł

Normalny

Ulgowy

3 dni

250zł

225zł

50zł

45zł

4 dni

320zł

290zł

55zł
60zł

50zł
55zł

5 dni
6 dni

390zł
460zł

/CzarnaGoraResort

350zł
410zł

blackcard7godzin

495zł

blackcard13godzin

550zł

Ski-sudetyczarna Góra i zieleniec

570zł

Rodzinne13 godzin

całosezonowe KaRnety
zjeżdżalnia grawitacyjnaczarna żmija
wiek

3-5

6-13

13+

1 jazda

3zł

8zł

10zł

Rodzic + dziecko

170zł

3 jazdy

9zł

20zł

25zł

2 rodziców + dziecko

260zł

5 jazd

15zł

25zł

35zł

2 rodziców + 2 dzieci

340zł

2 rodziców + 3 dzieci

420zł

czarna góra resort

Czarna Góra Resort
Sienna 11
57-550 Stronie Śląskie
biuro@czarnagora.pl
tel. +48 74 884 34 01
www.czarnagora.pl

30 punktów

Punktowe
40zł

100 punktów

130zł

200 punktów

250zł

WartościPunktów
baba jaga, Jędruś

3pkt.

Biba, bartuś

4pkt.

efka

6pkt.

Luxtorpeda

12pkt.

żmija

9pkt.

proca

5pkt.

SYLWESTER NA CZARNEJ GÓRZE
Baw się w górach w Sylwestra i powitaj Nowy Rok u stóp stoku
narciarskiego Czarnej Góry!
Apartamenty Czarna Góra zapraszają na jedynego w swoim
rodzaju Sylwestra na stoku. Góry, śnieg i narty to idealny przepis
na noworoczną zabawę dla narciarzy. Muzyka, nocne jazdy i gorące napoje rozgrzeją atmosferę. Pokaz sztucznych ogni będzie dopełnieniem szalonej imprezy.
PAKIET POBYTOWY
W APARTAMENTACH CZARNA GÓRA
Pakiety dostępne w terminach:
26/27.12.2017–01/02.01.2018 oraz 29/30.12.2017–01/02.01.2018.
W cenie pakietu:
■■ impreza Sylwestrowa na stoku;
■■ 3 lub 6 noclegów w apartamentach 2-, 3- lub 4-osobowych;
■■ 3 śniadania lub 6 w formie bufetu szwedzkiego w sali bankietowej Aparthotelu Czarna Góra;
■■ 1 posiłek na stoku 31.12.2017 (menu grilowe – dania ciepłe
i zimne, grzane piwo grzane wino;
■■ 2 obiadokolacje lub 5 w formie bufetu szwedzkiego w sali
bankietowej Aparthotelu Czarna Góra;
■■ parking;
■■ Internet, wi-fi;
Dodatkowo do dyspozycji: saunarium, basen, SPA z Natury
w Aparthotelu Czarna Góra – za dodatkową opłatą.
Łóżeczka dla dzieci poniżej 2 lat (należy zgłosić przy rezerwacji)
– 25 zł za dobę.
Koleje linowe czynne do godziny 1.00.

Rekordowy opad
Wielka powódź, zwana powodzią stulecia, w lipcu 1997 roku miała swój początek w Masywie Śnieżnika. Opady deszczu były rekordowe w historii pomiarów na terenie Polski i wynosiły:
■■ w Kamienicy w ciągu 4 dni – od 5 do 8 lipca – 471,1 mm
■■ w Kamienicy w ciągu 5 dni – od 4 do 8 lipca – 482,2 mm
■■ na Śnieżniku w ciągu 2 dni – od 6 do 7 lipca – 428 mm
■■ na Śnieżniku w ciagu 3 dni – od 5 do 7 lipca – 557 mm
Trudno sobie to wyobrazić, że w ciągu dwóch dni, warstwa wody, która spadła na całym terenie miała blisko pół metra. Gdyby takie zjawisko wystąpiło w czasie zimy, warstwa śniegu miałaby grubość od 1,5 do 2 metrów. I na taki właśnie opad oczekują właściciele ośrodków narciarskich. Niestety, zdarza się to raz na sto lat i to na ogół latem.

trasy zjazdowe
Ł1
Śnieżnik

Ł2
Ł5

3

Ł3

PROCA
TALERZYK

Ł4
Ł6

Ł7

Ł8

trasy

stopień trudności

Długość

Różnica
Wzniesień

A

trudna

1600M

380M

B

średnio trudna

1680M

380M

C

średnio trudna

1200M

270M

d

średnio trudna

1220M

270M

e

średnio trudna

1050M

230M

f

średnio trudna

1020M

230M

g

ŁATWA

450M

60M

h

ŁATWA

450M

60M

i

ŁATWA

420M

75M

Naśnieżanie

Oświetlenie

Naśnieżanie

Oświetlenie

POLANY NARCIARSKIE

Ł9
950m

WC

Ł10
100m

9

JĘDRUŚ
TALERZYK

8

Ł12
BIBA
TALERZYK

GOPR
KLETNO
JASKINIA NIEDŹWIEDZIA

P

BYSTRZYCA KŁODZKA

50m
JAGA
TALERZYK

Ł11
74 884 34 10

CZARODZIEJSKA
POLANA

bartusiowa
POLANA

Jędrusiowa
POLANA

6

WC

5

BARTUŚ
TALERZYK

4

BABA
TALERZYK

stopień
trudności

Długość

Różnica
Wzniesień

BARTUSIOWA

ŁATWA

420M

55M

CZARODZIEJSKA

ŁATWA

200M

68M

JĘDRUSIOWA

ŁATWA

200M

35M

MISIOWA

ŁATWA

100M

15M

KOLEJE I WYCIĄGI

bormio

74 884 34 00

misiowa
POLANA

POLANA

RÓŻNICA
WZNIESIEŃ

PRZEPUSTOWOŚĆ
[OSÓB/GODZINA]

1370M

380M

3000

1100M

270M

2400

NUMER

NAZWA

TYP

DŁUGOŚĆ

1

LUXTORPEDA

6-OSOBOWA

2

ŻMIJA

4-OSOBOWA

3

PROCA

TALERZYK

870M

230M

850

4

BABA

TALERZYK

210M

35M

600

b

50m

P



74 814 08 74
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Klub malucha
Śnieżynka
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KASA
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WYPOŻYCZALNIA

Mini Snow Park

BASEN

restauracje
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grawitacyJna

PRZECHOWALNIA

Trasy biegowe

SPA

ski bar

Sklep
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niedźwiadek
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WC
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5

JAGA

TALERZYK

200M

35M

800

6

BARTUŚ

TALERZYK

370M

55M

800
2400

7

EFKA

4-OSOBOWA

380M

60M

8

BIBA

TALERZYK

360M

70M

800

9

JĘDRUŚ

TALERZYK

180M

35M

600

Czarna Góra Resort
Sienna 11
57-550 Stronie Śląskie
biuro@czarnagora.pl
tel. +48 74 884 34 01
www.czarnagora.pl

mapa ZIMowa

CETiK CZYLI KULTURA NA DWORCU KOLEJOWYM
Likwidacja połączeń kolejowych na trasie Kłodzko – Stronie Śląskie spowodowała, iż sieć dworców przy linii kolejowej uległa znacznej dewastacji. A to nierzadko ciekawe architektonicznie budynki. Aż żal było patrzeć.
Z uwagi na lokalne potrzeby rozwoju inicjatyw kulturalnych (zgłaszane również przez organizacje społeczne, grupy nieformalne oraz ogólnie pojęte organizacje pozarządowe działające na obszarze Gminy
Stronie Śląskie) zrodził się pomysł pozyskania i wykorzystania zabytkowego, niszczejącego budynku
oraz terenu wokół, do powstania Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury (CETiK) z nowoczesną, profesjonalnie wyposażoną, multimedialną salą widowiskową.
Dworzec kolejowy w Stroniu Śląskim stał nieczynny od wiosny 2004 roku. Gmina na czele z burmistrzem Zbigniewem Łopusiewiczem zabezpieczyła obiekt, podejmując jednocześnie starania o przejęcie tej nieruchomości od PKP. Współpraca władz powiatu z władzami gminy spowodowała, że
w październiku 2008 roku po uzyskaniu zgody Wojewody Dolnośląskiego podpisano akt notarialny
dotyczący przejęcia tej nieruchomości od PKP na rzecz Skarbu Państwa, a już 29 grudnia tego samego
roku Krzysztof Baldy, ówczesny starosta kłodzki reprezentujący Skarb Państwa, podpisał umowę darowizny na rzecz Gminy Stronie Śląskie.
Pod koniec 2009 roku rozpoczęły się prace remontowe zdewastowanego budynku. Rozbudowany
został magazyn dworca, który przeznaczono na salę widowiskową z galeriami, garderobami i pomieszczeniami technicznymi. Nowoczesny wystrój wnętrza, doskonale komponujący się z pozostałymi po
dworcowym obiekcie elementami architektonicznymi, tworzy bardzo funkcjonalną przestrzeń zarówno do występów artystycznych, jak i prowadzenia zajęć kulturalno-edukacyjnych.
Cała inwestycja kosztowała 4 694 617,05 zł, w tym wkład własny wyniósł 1 357 351,33 zł, z czego
70% środków pochodziło z dotacji unijnej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007–2013.
W 2011 r. swoją działalność rozpoczął CETiK (Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury).
Centrum umożliwia rozwój lokalnych działań społeczno-kulturalnych takich jak: Młodzieżowa
Orkiestra Dęta MINI BAND, Zespół Siekiereczki, Kapela z Ulicy Hutniczej, balet, taniec nowoczesny,
amatorska grupa teatralna, zajęcia dla seniorów, nauka śpiewu, nauka języka angielskiego i migowego
oraz szereg koncertów i warsztatów tematycznych. Wiele działań realizowanych jest dzięki transgranicznym projektom unijnym z naszym czeskim partnerem ze Starego Mesta.
CETiK organizuje również imprezy plenerowe dla mieszkańców jak i turystów: Majówkę, Dni
Stronia Śląskiego, Imprezy nad Zalewem w Starej Morawie czy Strońską Drezyniadę. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszą się również polsko-czeskie stoły bożonarodzeniowe i wielkanocne, podczas
który różne organizacje prezentują stoły z tradycjami świątecznymi i wyrobami rękodzielniczymi.
Od trzech lat jesteśmy również zaangażowani we współorganizację festiwalu literackiego „Stacja
Literatura”. Motywem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu była «Miłość, życie, śmierć» – trzy najważniejsze i najbardziej tajemnicze tematy literatury, które stały się punktem wyjścia do kilkunastu
rozmów i dyskusji. Festiwal tym razem skierował uwagę uczestników na sprawy pierwsze, najbardziej
uniwersalne i dotykające nas wszystkich. Odbyło się wiele zajęć, warsztatów, koncertów, czytań, debat
i wystaw. Gościem specjalnym „Stacji Literatura” była Kora. Zaś spotkanie z legendą polskiej muzyki
rockowej poprowadziła pisarka Olga Tokarczuk. Tematem rozmowy było „życie w piosence”. Gościliśmy także Kamila Sipowicz i Filipa Łobodzińskiego. Festiwal jest inicjatywą międzynarodową.
W Centrum mieści się również Informacja Turystyczna, w której można otrzymać bezpłatne materiały o regionie.
Natalia Gancarz, CETiK

Przemyślenia
właściciela stacji narciarskiej
zebrane na podstawie wieloletnich
doświadczeń
1. Czy Barbara „po wodzie”, czy „po lodzie”? – Boże Narodzenie zawsze „po wodzie”.
2. Jeśli w prognozie pogody jest opad śniegu, to może być lub nie – jeśli opad deszczu – to na pewno będzie ulewa.
3. Jeśli w prognozie pogody jest odwilż, to na pewno będzie i to z temperaturą o kilka stopni wyższą od prognozowanej.
4. Jeśli w radiu i telewizji podają wiadomości o tragicznej sytuacji na drogach z apelem: „jeśli ktoś
nie musi, to niech nie wychodzi z domu” – drogi są na pewno przejezdne i przeważnie czarne.
5. Wiosna przyjdzie zawsze o dwa tygodnie wcześniej niż jest spodziewana.
6. Informacje o grubości pokrywy śnieżnej są zawsze przesadzone. Przynajmniej o 50%.
7. Wyłączenie prądu przez zakład energetyczny z powodu jakiejś awarii nastąpi zawsze wtedy, gdy
na stokach jest najwięcej narciarzy. Na ogół nie ma to nic wspólnego z warunkami pogodowymi.
8. Jeśli ma się popsuć wyciąg lub kolej linowa, to na pewno popsuje się w sobotę lub niedzielę,
w czasie ferii, lekkim popołudniem.
9. Im tańsze karnety, tym więcej uwag i reklamacji ze strony narciarzy.
10. Liczba narciarzy, którzy przyjadą na weekend, jest odwrotnie proporcjonalna do liczby telefonów
w tygodniu z zapytaniem o warunki narciarskie i wejść na stronę internetową stacji narciarskiej.

Wykorzystano materiały UMiG oraz CETiK w Stroniu Śląskim.

Ciekawostka
Na terenie gminy Stronie Śląskie funkcjonują cztery koleje linowe o łącznej zdolności przewozowej 9 600 osób/godzinę. Stałych mieszkańców gminy jest 7 821 osób. Z prostego wyliczenia wynika, że wszystkich
mieszkańców gminy można wywieźć do góry (np. w razie potopu), w ciągu 49 minut. Jest to wynik nieosiągalny przez żadną gminę w Polsce. W perspektywie jest budowa co najmniej dwóch kolei na Czarnej
Górze i jednej w Kamienicy, nie wspominając o zagospodarowaniu góry Młyńsko (dwie koleje linowe) i Krzyżnika (jedna kolej). Wygląda na to, że czas wywiezienia wszystkich mieszkańców gminy skróci się
w przyszłości do kilkunastu a może nawet do kilku minut, co będzie zapewne osiągnięciem światowym. Taaaka gmina.

Nocleg potrzebny od zaraz
Każdy wyjazd na dłużej niż jeden dzień oznacza szukanie noclegów. Jeśli przed wypadem na narty cierpnie ci skóra na samą
myśl o załatwianiu pobytu na odpowiednim poziomie i blisko stoków, Czarna Góra Resort jest najwłaściwszym rozwiązaniem.
Wybierając białe szaleństwo na Czarnej Górze, noclegi znajdziesz bez problemu na miejscu w ośrodku narciarskim, blisko stoków, w kilku obiektach hotelowych o zróżnicowanych cenach. Komfortowo wyposażone i nowoczesne pokoje to doskonałe miejsce odpoczynku po dniu spędzonym na szusowaniu. Dodatkowe wygody zapewniają usługi zlokalizowane w naszych hotelach – restauracje, baseny, strefy spa &wellness, sauny, sale gier, kąciki zabaw dla dzieci… Nawet gdy brakuje już sił na zimowe szaleństwo, nie sposób
się nudzić. Dodatkowo możesz skorzystać z promocji FreeSki!

FreeSki – karnet za nocleg!

Każda pełnopłatna osoba, wykupująca nocleg w sezonie niskim w ośrodku Czarna Góra Resort, otrzymuje karnet narciarski – jeden nocleg
uprawnia do jednodniowego karnetu. Promocja obowiązuje w terminach od 1.12.2017 do 23.12.2017 oraz od 5.03.2018 do końca sezonu.
Regulamin promocji znajduje się na stronie www.czarnagora.pl

Apartamenty Czarna Góra

Apartamenty Czarna Góra to kompleks składający się z sześciu budynków, oferujących stylowe lokale 1- i 2-pokojowe z łazienkami i aneksami kuchennymi. Wysoki standard i nowoczesny design zapewnią komfortowy pobyt, a piękny widok z balkonu lub tarasu pomoże się
wyciszyć po pełnym wrażeń dniu.
W obrębie Apartamentów dostępna jest również: restauracja La Sienna, sauny, narciarnie, sala hobby, Klub Malucha „Śnieżynka”,
a w sezonie letnim także zewnętrzny basen z plażą i leżakami oraz plac zabaw z dmuchańcami i trampoliną. Goście mogą korzystać z przypisanych do Apartamentów miejsc parkingowych oraz bezpłatnej sieci wi-fi.
W pobliskim Aparthotelu Czarna Góra znajduje się kompleks basenowy z saunarium i strefą spa &wellness.
Apartamenty Czarna Góra
Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie,
Tel. + 48 74 884 34 00
e-mail: rezerwacja@apartamenty.czarnagora.pl

Aparthotel Czarna Góra

Aparthotel Czarna Góra to doskonałe miejsce wypoczynku rodzinnego i nie tylko! Malownicza i wygodna lokalizacja oraz moc
atrakcji spełni Państwa oczekiwania co do urlopu w każdej porze
roku.
Położony na osiedlu apartamentowców, Aparthotel Czarna
Góra oferuje stylowe apartamenty 1-, 2- i 3-pokojowe z łazienkami i aneksami kuchennymi. To nowoczesne, pełne klasy wnętrza,
które pozwolą wypocząć i miło spędzić czas.
W hotelu znajduje się również: Restauracja Panorama z tarasem widokowym, nowoczesne Spa z Natury, basen z panoramicznym widokiem, saunarium, lobby bar, sala gier oraz sala zabaw dla
dzieci „Niedźwiadek”. Dostępny jest również monitorowany podziemny parking. Goście mogą korzystać z bezpłatnego wi-fi na terenie całego hotelu.
Aparthotel Czarna Góra
ul. Na Skarpie 4
57-512 Biała Woda
Tel. +48 74 884 34 05 lub +48 570 032 917
e-mail: rezerwacja@aparthotel.czarnagora.pl

Villa Czarna Góra

Villa Czarna Góra to komfortowy obiekt w samym centrum Czarna Góra Resort, tuż przy dolnej stacji kolei linowej LuxTorpeda.
Taka lokalizacja zapewnia bliskość wielu atrakcji, jak zjeżdżalnia
grawitacyjna Czarna Żmija. Villa oferuje 15 przestronnych, komfortowo wyposażonych pokoi z łazienkami. Drewniane elementy
wykończenia nadają wnętrzom niepowtarzalnego, górskiego klimatu. Goście mogą korzystać z bezpłatnego parkingu oraz sieci
wi-fi.
W Villi Czarna Góra mieści się również Regionalna Karczma
Czarna Góra. Przytulne drewniane wnętrze i rozległy taras z widokiem na góry jest świetnym miejscem na odpoczynek i regenerację sił po szaleństwie na stoku lub powrocie z górskiej wędrówki.
Villa Czarna Góra
Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie
Tel. +48 74 884 34 10
e-mail: rezerwacja@villaczarnagora.pl
+ wesela + konferencje

Hotel Morawa

To kameralny i komfortowy hotel zlokalizowany w Starej Morawie, 8 km od ośrodka Czarna Góra Resort. Oferuje komfortowe
pokoje urządzone w nowoczesnym stylu, z łazienką i balkonem
lub tarasem. Przyjazny rodzinom, dysponuje kortami tenisowymi i boiskiem wielofunkcyjnym oraz własną strefą spa &wellness
z basenem i saunami. W hotelu znajduje się również restauracja
Rukola. Hotel ugości też Państwa pupila!
Zapraszamy również w sezonie letnim. To świetny teren tak dla
miłośników górskich wędrówek, jak i wypoczynku nad wodą!
200 m od hotelu znajduje się pięknie położony, rekreacyjny zalew w Starej Morawie. Zagospodarowany na cele letniskowe, może
pochwalić się strzeżonym kąpieliskiem z piaszczystą plażą, molo
z wieżą widokową i przystanią z wypożyczalnią sprzętu wodnego.
Hotel Morawa
Stara Morawa 11a, 57-550 Stronie Śląskie
Tel. +48 74 814 08 74, +48 602 556 931
e-mail: biuro@hotelmorawa.pl

Mały Browar a piwo znakomite
Gdybyśmy mieli streścić naszą historię w dwóch zdaniach, to wyglądałaby ona tak: „Pewnego dnia
siedząc w karczmie w Stacji Narciarskiej Kamienica, stwierdziliśmy, że z uwagi na brak dobrego
trunku fajnie byłoby zbudować tam browar. Sami do końca nie wiemy jak, ale tak też się stało.
Browar ulokowany jest w malowniczej wsi Kamienica, u stóp Śnieżnika, 5 km od Stronia Śląskiego i 10 km od Lądka Zdrój, na terenie
Stacji Narciarskiej Kamienica. Oferujemy tu świeże, warzone na
miejscu piwo oraz oryginalne, smaczne potrawy. Browar Kamienica to doskonałe miejsce wypadowe do wycieczek pieszych lub rowerowych, a także uprawiania narciarstwa zjazdowego i biegowego. To właśnie u nas, w świetnej atmosferze, przy ciepłym kominku
znaleźć można odpoczynek po całym dniu spędzonym na stoku
lub szlaku.

Browar wyposażony jest

w warzelnie w stylu niemieckim, ale produkcji słowackiej z ogrzewaniem elektrycznym o maksymalnym wybiciu 700 l. Fermentacja prowadzona jest w ośmiu zbiornikach o łącznej pojemności 5700 l. Przy
odpowiedniej rotacji daje nam to wydajność około 60 000 l piwa
rocznie. Gotowe piwo jest beczkowane i butelkowane.

Adres redakcji
SkiRegion Śnieżnik. Czarna Góra – Kamienica
Kamienica 1a, 57-550 Stronie Śląskie

Jesteśmy z Wrocławia

Tutaj spędziliśmy zdecydowaną większość naszego życia. W 2015
roku postanowiliśmy wpompować nasze oszczędności w niewielką instalację browarniczą w Kotlinie Kłodzkiej. Zafascynowała
nas tutejsza okolica oraz wspaniała, sielankowa atmosfera. Chcemy wskrzesić tradycje piwowarskie tego regionu. Uważamy, że
okolice Masywu Śnieżnika zasługują na swój własny i niepowtarzalny trunek.
Na co dzień za produkcję naszych piw odpowiedzialny jest piwowar domowy Sławek. Od święta za garami przeszkadza mu pomysłodawca całej inicjatywy Maciej. Rolę głównego degustatora
i handlowca przejął Kuba, drugi współzałożyciel browaru.

Nasze piwo

Nasze piwo produkowane jest na niewielką skalę z wykorzystaniem naturalnych składników oraz krystalicznie czystej górskiej
wody. W przeciwieństwie do wielkich koncernów inwestujemy
w słody, chmiele oraz drożdże najwyższej jakości. Nie oszczędzamy na smaku i aromacie. Chcemy, aby nasze receptury zawsze
w pełni oddawały pasję i kreatywność Piwowara.
Specjalizujemy się w produkcji piw lekkich, zbalansowanych
i pijalnych. Zamiast brać udział w wyścigu nowości i premier
idziemy własną drogą, cierpliwie udoskonalając receptury w poszukiwaniu niepowtarzalnego stylu. Nie jesteśmy fanami chwytliwych dodatków piwowarskich w postaci herbat, warzyw czy
sztucznych aromatów. Zamiast tego wolimy odkrywać na nowo
tradycyjne składniki. Warząc proste i smaczne piwa, chcemy pokazać, że piwowarstwo rzemieślnicze nie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla koneserów. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie
tu coś dla siebie.
W sezonie zimowym 2017/2018 produkujemy dla Państwa
trzy gatunki piwa rzemieślniczego. O Państwa dobre samopoczucie nieustannie dbają nasze Anioły:
–– Jasny Anioł (ekst. 10,3%. wag, alk. 4% obj.) – piwo jasne, dolnej fermentacji o niskiej zawartości alkoholu. Lekkie, orzeźwiające z wyraźnie zaznaczoną, jednak delikatną
i zaokrągloną goryczką oraz korzennym aromatem szlachetnych odmian chmielu Iunga i Spalt.

Kontakt
e-mail: biuro@snkamienica.pl
Zdjęcia – archiwum redakcji

Redakcja
Ewa Chwałko – oprac. red.
Paweł Wójcik – DTP

–– Czerwony Anioł (ekst. 12,7%. wag, alk. 5% obj.) – czerwone,
ale w brytyjskim stylu. Pełne w smaku, słodowo-karmelowe
z gorzkim finiszem. Czyste, gładkie z lekko wyczuwalnym
aromatem owoców i angielskiego chmielu.
–– Ciemny Anioł – (ekst. 14,7%. wag, alk. 6% obj.) – piwo
ciemne, górnej fermentacji, delikatnie palone o łagodnym
wyrazie. W smaku wyczuwalne nutki czekolady oraz toffi z leciutką goryczką w tle. Treściwe, ale nieprzytłaczające.
Oprócz stałego asortymentu okazjonalnie do sprzedaży wprowadzamy również piwa specjalne dostępne w edycjach limitowanych. Nie boimy się eksperymentować. W ofercie znajdą Państwo takie pozycje jak dobrze nachmielone APA, letni Witbier czy
Świąteczne Ale na belgijskich drożdżach.
Browarnicy

Browar Kamienica
Kamienica 1a, 57-550 Stronie Śląskie
tel. +48 723 237 135
http://www.browarkamienica.pl/
http://facebook.com/browarkamienica
http://www.instagram.com/browar_kamienica
http://twitter.com/BrowarKamienica

Druk
Print sp.j., ul. Wykładowa 62, 51-520 Wrocław
Nakład: 30 000 egz.
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WIZJA WIELKIEGO SKIREGIONU ŚNIEŻNIK
W masywie Śnieżnika obecnie funkcjonują dwa ośrodki
narciarskie: Czarna Góra Resort i Stacja Narciarska Kamienica
oddalone od siebie w linii prostej około 8 km. Łączną pojemność
tras zjazdowych i pół narciarskich w obu ośrodkach określa się na
około 10 tysięcy osób. A możliwości jest o wiele więcej. To miejsce
prosi się o śmiałą wizję, dobry plan i inwestycję.
Plany obu ośrodków przewidują ich dalszą rozbudowę. Najpoważniejszym ograniczeniem jest brak odpowiedniej sieci komunikacyjnej. W górskich warunkach nie da się swobodnie wybudować
wielu wygodnych dróg dojazdowych i miejsc parkingowych. Jedynym wyjściem jest dekoncentracja ruchu samochodowego i parkingów w taki sposób, aby teren narciarski był dostępny z różnych
stron.
Tak zrodziła się wizja wielkiego SKIREGIONU ŚNIEŻNIK rozpościerającego się od Bolesławowa po Białą Wodę
i Międzygórze. Ośrodek narciarski tej wielkości nie miałby sobie
równych nie tylko w Polsce, ale i w pobliskim sąsiedztwie.
Części planowanej inwestycji już funkcjonują. Stacja Narciarska Kamienica wraz z istniejącą koleją linową BOLEK w Bolesławowie wraz terenami zjazdowymi stanowiłaby pierwsze ogniwo
całego ciągu. Od strony Kamienicy mamy obecnie czynne trzy wyciągi talerzykowe, a w przyszłości ma być wybudowana dodatkowo kolej linowa, co znajduje odzwierciedlenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Po drugiej stronie drogi i potoku Kamienica wznosi się góra
Młyńsko (991 m n.p.m.). Do jej wierzchołka ma poprowadzić
od potoku Kamienica stok narciarski o szerokości 90 m i długości 1500 m. Tę inwestycję obejmuje miejscowy plan zagospodarowania opracowany przez Gminę Stronie Śląskie Wraz z budową
stoku zaprojektowano 6- lub 8-osobową kolej linową, systemem
sztucznego naśnieżania, z możliwością odejścia łatwymi stokami
narciarskimi w kierunku Kletna. Ten sam plan zagospodarowa-

nia obejmuje zejście dwuwariantową trasą zjazdową i koleją linową z Młyńska do Kletna w rejon istniejących parkingów w pobliżu
Jaskini Niedźwiedziej.
Następnym odcinkiem systemu byłoby połączenie, czyli wybudowanie narciarskich tras zjazdowych oraz sieci kolei linowych,
Kletna ze Żmijowcem, który jest już zagospodarowany przez
Czarną Górę Resort. Rozważa się tu dwa warianty: bezpośredni
w linii prostej lub z możliwością połączenia z pięknymi niezagospodarowanymi terenami w Janowej Górze.
Środek wielkiego SKIREGIONU stanowiłaby Czarna Góra
Resort jako już funkcjonujący i dobrze zagospodarowany ośrodek
z kolejami linowymi, wyciągami i rozwiniętą infrastrukturą.
Następnym odcinkiem systemu byłoby połączenie Czarnej
Góry z Białą Wodą – tu również mamy opracowany i ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący budowę narciarskich tras zjazdowych, kolei linowych, wyciągów narciarskich oraz pozostałej infrastruktury.
Dopełnieniem wizji jest połączenie koleją linową Międzygórza z Czarną Górą. Zaletą takiego systemu, pomijając jego wielkość i atrakcyjność zarówno zimą, jak i latem, byłaby możliwość
włączenia się do niego z wielu miejsc: Bolesławowa, Kamienicy,
Kletna, Janowej Góry, Siennej, Białej Wody i Międzygórza. Pozwoliłoby to na dużą dekoncentrację dojazdów i parkingów oraz
– co nie mniej ważne – zdecydowanie powiększyłyby się możliwości inwestycyjne o charakterze turystycznym. W gminach Stronie
Śląskie i Bystrzyca Kłodzka mogłyby wyrosnąć hotele, pensjonaty,

CO SŁYCHAĆ NA ŚNIEŻNIKU?
Słychać, że będzie budowana wieża widokowa. Pozwolenie na budowę już
jest, obecnie trwa pozyskiwanie funduszy i być może wkrótce ją zobaczymy.
Z tej okazji mam kilka osobistych refleksji.
Po pierwsze

Po co buduje się wieże widokowe na szczytach gór nieporośniętych lasem, niezasłoniętych skałami, z których widok jest taki sam
przed jak i po wybudowaniu wieży. Stając 30 m wyżej, horyzont
niewiele się zmienia. Czy to nie jest przejaw daleko posuniętej megalomanii pomysłodawcy?

Po drugie

Jeśli już buduje się wieżę, to należy ją traktować w pewnym sensie
jako pomnik naszych czasów, który przetrwa kilkadziesiąt albo kilkaset lat i będzie nas reprezentował wśród przyszłych pokoleń. Czy
architektura i wyposażenie nie powinny odpowiadać dzisiejszemu
stylowi i standardom? Odbudowywanie zabytków albo projektowanie stylizowanych konstrukcji jest moim zdaniem bez sensu.

Po trzecie

Śnieżnik jest najwyższym szczytem w Sudetach Wschodnich
i pełni podobną rolę jak Śnieżka w Karkonoszach. Rola ta polega
na tym, że jest celem „pielgrzymek”, które głównie w okresie let-
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nim ciągną w sposób niekontrolowany ze wszystkich stron, powodując spustoszenie w środowisku, śmiecąc, brudząc i hałasując. „Pielgrzymki” idą i będą chodzić. Taka jest natura ludzka, że
jak jest góra, to trzeba na nią wejść. Nasuwa się w związku z tym
pytanie: co mieli na myśli i jakimi argumentami się posługiwali
mędrcy od ochrony środowiska, którzy wyrazili zgodę na budowę
wieży, ale stanowczo się sprzeciwili budowie sanitariatów i sprowadzeniu ścieków do dołu? Czy chodziło im o użyźnianie terenu wokół wieży a zwłaszcza w rezerwacie o unikalnej roślinności?
Przeciętny człowiek, w przeciwieństwie do rzeczonych mędrców,
musi załatwiać potrzeby fizjologiczne i będzie to robił nieopodal
wieży bez względu na tablice zakazu.

Po czwarte

Znów się czepiam mędrców, ale jak można wykonać fundamenty
wieży, głębokie na co najmniej 7 metrów, prawdopodobnie w skale, bez użycia koparek i innego tzw. sprzętu ciężkiego. Nie wiem czy
wszyscy zauważyli, ale czas faraonów już minął. Wyrażenie zgody
na budowę wyłącznie przy użyciu śmigłowca przez grzeczność na-

obiekty gastronomiczne, z których wszędzie byłoby blisko do różnych atrakcji całego rejonu.
Czy jest to możliwe? Na pewno wielu postuka się w czoło albo
przynajmniej wzruszy ramionami. Tak też było dwadzieścia lat
temu z okładem, gdy we wsi Sienna stały dwa stare domy, rozsypująca się szkoła i leśniczówka. Dziś mamy tu blisko dwa tysiące
miejsc noclegowych w hotelach i pensjonatach, kilka restauracji
i jeden z największych ośrodków narciarskich w Polsce z wieloma
atrakcjami w sezonie letnim. Wszystko to powstało dzięki wizji
i determinacji władz gminy Stronie Śląskie burmistrzem Zbigniewem Łopusiewiczem na czele, całego zastępu radnych i pracowników gminy, burmistrzów Bystrzycy Kłodzkiej, władz i pracowników Starostwa Kłodzkiego, Lasów Państwowych i wielu ludzi
dobrej woli oraz tych, którzy nie zważając na nic, to wszystko budowali, wśród nich autor niniejszego artykułu.
Wizja Wielkiego SKIREGIONU jest realna, tylko do tego
musi być spełnionych kilka podstawowych warunków jak: wybór
do władz gminnych i powiatowych wizjonerów niebojących się
wyzwań, mobilizacji oraz angażujących miejscowych właścicieli
trenów i obiektów, przedsiębiorców i całej miejscowej ludności –
bądź co bądź – skazanej na życie z turystyki. Alternatywy nie ma
i nie będzie. Do tego trzeba jeszcze śmiałych inwestorów, a reszta
to już drobne szczegóły.
Stanisław Anioł

leżałoby nazwać nonsensem, a w języku potocznym po prostu głupotą. Należałoby jakiegoś przedstawiciela z grupy mędrców, który
ma szacunek wśród pozostałych, wydelegować na budowę realizowaną przy użyciu śmigłowca, aby organoleptycznie sprawdził, co
się wówczas dzieje z jego własnym organizmem. Tak się składa, że
piszący te słowa ma doświadczenie w tym temacie i może przyjmować zakłady, że po wykonaniu kilkuset nalotów śmigłowców, a tyle
trzeba będzie wykonać, żadna zwierzyna, nie mówiąc ptakach, nie
pojawi się w tym rejonie przez kilka a może i kilkanaście lat.

Po piąte

W całym cywilizowanym świecie, w trosce o dobro przyrody, ale
również człowieka, który niestety jakoś zaplątał się do tego samego środowiska co np. jeleń lub żabka, i trudno go usunąć, stosuje się rozwiązania kompromisowe. Aby umożliwić człowiekowi
wgląd do np. unikalnego lasu deszczowego, nad lasem buduje się
kolej linową gondolową, która przesuwając się bezszelestnie, pozwala ludziom ciekawym świata zajrzeć do tego lasu. Nasuwa się
zatem kolejne pytanie, dlaczego nie byłoby lepszym rozwiązaniem
wybudowanie kolei gondolowej na Śnieżnik, która skanalizowałaby ruch, wyeliminowała śmiecenie, hałas i brudzenie wzdłuż szlaków i ścieżek. Taka propozycja już była, ale argument podstawowy
był klasyczny – nie, bo nie.
No cóż, widocznie tak być musi, a inne spojrzenie na ochronę
przyrody niepokrywające się z wyświechtanymi kanonami okazuje się po prostu fanaberią.
Stanisław Anioł

