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WPROWADZENIE

Oddajemy Państwu rowerowy przewodnik po obszarze Stowa-
rzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kwiat Lnu”, jest to wszech-
stronne wydawnictwo przeznaczone dla wszystkich miłośników 
2 kółek, którzy pragną oprócz samej jazdy rowerem powiększyć 
swój zakres wiedzy o tym obszarze. Opisaliśmy i pokazaliśmy 
wszystkie szlaki rowerowe regionu – te wiodące lokalnymi dro-
gami, i te przeznaczone dla 
wytrawnych kolarzy górskich 
i miłośników MTB. 

Łącznie na obszarze Kwiatu 
Lnu znajduje się ponad 450 km 
szlaków rowerowych (bez ozna-
kowanych na czarno szlaków 
łącznikowych). Większość tras 
łączy najciekawsze atrakcje re-
gionu tworząc sieć umożliwiają-
cą wybór roweru jako zdrowego 
i ekologicznego środka trans-
portu do zwiedzania okolicy.

Przewodnik obejmuje obszar pogranicza Sudetów Zachodnich 
i Środkowych z Kotliną Kamiennogórską i Górami Kruczymi w cen-
trum. Na zachodzie granice LGD wyznacza Grzbiet Lasocki, który 
stanowi część Karkonoszy, oraz  Rudawy Janowickie z masywem 
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Wielkiej Kopy. Od północy sięga po Kotlinę Marciszowską i sąsia-
duje z Górami Kaczawskimi. Granice LGD na północnym wschodzie 
stanowi Pogórze Bolkowskie. Od wschodu sięga po pasmo Gór 
Wałbrzyskich z Masywem Trójgarbu, Chełmcem i Górami Suchy-
mi, natomiast od południa obszar ograniczają Wzgórza Bramy 
Lubawskiej i Góry Krucze wchodzące w skład Gór Kamiennych, 
oraz Zawory z Mieroszowskimi Ścianami, które z kolei stanowią 
zakończenie Gór Stołowych.

Położenie na styku tak różnorodnych regionów stwarza możliwość 
obserwowania wielkiej różnorodności mineralogicznej, od rudaw-
skich granitów, przez amfibolity do piaskowców.

Wsie i miasteczka, które odwiedzimy położone są z dala od głów-
nych szlaków komunikacyjnych, i oferując nam wrażenie jakby 
czas się tu zatrzymał, ale we właściwym czasie. Ale jeśli o czas 
chodzi, zaskoczyć mogą wciąż chodzące zegary na kościelnych 
wieżach w Miszkowicach, czy Opawie. 

Jest tu bezpiecznie i cicho. Asfaltowe nawierzchnie dróg w więk-
szości są dobre i zadbane, a pofałdowanie terenu stwarza nie-
zapomniane możliwości widokowe na okoliczne pasma górskie.

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu
 

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce obejmuje 
swoim działaniem sześć gmin województwa dolnośląskiego: Ka-
mienną Górę, Marciszów, Lubawkę, Stare Bogaczowice, Czarny 
Bór i Mieroszów. To region urozmaicony nie tylko pod względem 
krajobrazowym, ale bogaty w walory przyrodnicze i kulturowe. Jest 
szczególnym miejscem Dolnego Śląska. Okolica nie jest pozbawio-
na efektownych cudów natury i okazałej architektury, jednak warte 
obejrzenia miejsca ukryte są przed po-
wierzchownym spojrzeniem. To region dla 
ludzi, którzy nie lubią tłumów na szlakach, 
dla których przyjemnością jest odkrywa-
nie zakamarków z niezwykłą architekturą 
i sztuką, a nocleg w dobrze wyposażonym 
gospodarstwie agroturystycznym jest do-
brym zakończeniem dnia. 

Większość okolicznych wsi i miast po-
wstawała w początkach trzynastego wie-
ku, w czasach rozkwitu piastowskiego 
Śląska. Przechodząc różne koleje losu do-
trwały do dziś i zapraszają w odwiedziny. 

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

Kalwaria Krzeszowska
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Wszystkie gminy położone są u stóp Karkonoszy w otoczeniu kilku 
masywów górskich. Region poprzecinany jest Górami Kaczaw-
skimi, Kamiennymi, Zaworami, Rudawami Janowickimi i Górami 
Kruczymi. Nie brakuje tu także wijących się pośród łąk rzek i stru-
myków. W Karkonoszach bierze swój bieg między innymi rzeka 
Bóbr, a w Górach Kruczych mała rzeczka Szkło – zlewisko Morza 
Północnego. 

Niewątpliwą atrakcją dla turystów są licznie w tej okolicy występu-
jące rośliny pośród których znaleźć można także gatunki chronione. 
Na otwartych przestrzeniach, na łąkach, poboczach dróg i ścieżek, 
rośnie dziewięćsił bezłodygowy, dziurawiec zwyczajny, spotkać 
również można różne gatunki storczyków, pierwiosnkę wyniosłą, 
marzankę wonną, śnieżycę wiosenną, naparstnicę czy kalinę ko-
ralową. W miejscach bardziej zacienionych łatwo natrafić na liczne 
gatunki paproci, a w okolicy wsi Kochanów również na rzadki 
paprotnik kolczysty. W północnej części tej wsi występują murawy 
śródziemnomorskie – teren z roślinnością, dla której naturalnym 
środowiskiem są stepy ciepłego południa. To rzadkość w Polsce.

W regionie wytyczono kilka ścieżek przyrodniczych i dydaktycz-
nych. Przez pasma górskie i doliny prowadzą liczne szlaki piesze 
i rowerowe. Wyróżniający tę okolicę jest również ponad 120 km 
odcinek lokalnego szlaku konnego oraz kilkadziesiąt kilometrów 
Sudeckiego Szlaku Konnego.

Obszar działania LGD Kwiat Lnu był przez 
wieki obszarem intensywnej działalności 
zakonu cystersów zarówno gospodarczej 
jak i kulturowej. Był również bogaty w tra-
dycje lniarskie, które do dziś przetrwały 
w formie pokazowej  Izby Tkackiej w Cheł-
msku Śląskim (z możliwością zakupu wy-
robów lnianych) oraz organizację imprez 
kulturalnych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Kwiat Lnu realizując europejski Program 
LEADER pragnie podnieść jakość życia mieszkańców wsi. Dzięki 
tej działalności udało się przeprowadzić wiele interesujących pro-
jektów o różnym charakterze.

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

Ciechanowice

Chełmsko Śląskie
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ObwOdnica MarciszOwska – czer-
wony, 39 km – Kamienna Góra, Ra-
szów, Wieściszowice, Ciechanowice, 

Pastewnik, Domanów, Sędzisław, Jaczków, 
Kamienna Góra.

Szlak biegnie przez północną część Kotliny 
Kamiennogórskiej, oraz okrąża wschodnią 
część Rudaw Janowickich – Góry Lisie. Z Ka-
miennej Góry najpierw szutrową drogą ku 

Er-6 dOlina bObru – w terenie 
zielony, oznakowanie na mapie fio-
letowe, 34 km – granica państwa, 

Lubawka, Kamienna Góra, Marciszów, Jano-
wice Wielkie.

Trasa Euroregionalna, cały przebieg biegnie Do-
liną rzeki Bóbr od Lubawki, aż do Bolesławca. 

Odcinek objęty przewodni-
kiem zaczyna się przy gra-
nicy państwa i dalej przez 
Lubawkę i wzdłuż Bobru, 
przez Błażkową wiedzie do 
Kamiennej Góry, Marciszo-
wa i Ciechanowic, skąd pro-
wadzi do Janowic Wielkich 
przez Miedziankę.

Atrakcje wzdłuż trasy: 13-
14 Lubawka, 97 Błażkowa, 
38 Przedwojów, 39-40-41 
Kamienna Góra, 42-43 Ka-
mienna Góra Antonówka, 
56 Marciszów, 52-53 Cie-
chanowice

Er-2 liczyrzEpa – w terenie zielo-
ny, oznakowanie na mapie fioletowe, 
38 km – granica państwa, Chełmsko 

Śląskie, Lubawka, Opawa, Grzbiet Lasocki, 
przełęcz Okraj, Kowary.

Trasa Euroregionalna, biegnie od Lubawki do 
Bogatyni, głównie pasmem Sudetów Zachod-
nich – jest to wybitnie szlak górski. Początek 
przy granicy państwa na Przełęczy Chełmskiej 
571 m, potem w dół do Chełmska Śląskiego 

i wygodną szosą do Lubaw-
ki, dalej na zachód przez tzw. 
Bramę Lubawską do Buków-
ki. Za wsią przekraczamy 
Szczepanowski Grzbiet do 
Opawy. Za wsią rozpoczyna 
się Lasocki Grzbiet Karkono-
szy, trawersując jego zbocza 
dojeżdża się do Przełęczy 
Okraj.

Atrakcje wzdłuż trasy: 17-
18-19-20 zabytki Chełmska Śląskiego, 15 Lubawka Ulanowice, 13-
14 Lubawka, 1 Bukówka, 2 Zbiornik Bukówka, 9 Opawa, 11 Grzbiet 
Lasocki Karkonoszy.

TRASA 1

TRASA 2

TRASA 3

TRASY I SZLAKI ROWEROWE W REGIONIE

Zalew Bukówka

Na szosie z Lubawki do Bukówki
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zachodowi i dalej szosą ku północy do Raszowa. Stąd przez tzw. 
Wybuchy, trawersując zbocza Wielkiej Kopy do Wieściszowic i dalej do 
Ciechanowic, tu szlak przekracza rzekę Bóbr. Następnie na wschód 
do wsi Pastewnik i Domanów, przez szosę Krajową nr 5 zagłębiamy 
się drogami leśnymi w masyw Krąglaka, i dalej do Sędzisławia i przez 
Obniżenie Lesku i wieś Jaczków do Kamiennej Góry.

Atrakcje wzdłuż trasy: 39-40-41 zabytki Kamiennej Góry, 50 Raszów, 
52 Ciechanowice, 55 Pastewnik, 68 Jaczków.

szlak Tkaczy (k-4) – zielony, 
25 km – Kamienna Góra, Stare Bo-

gaczowice, Świebodzice.

Szlak łatwy, w całości poprowadzony po pu-
blicznych drogach asfaltowych. Rozpoczyna 
się w centrum Kamiennej Góry i biegnie na 
północny wschód, na początku po szosie woje-
wódzkiej 376, potem drogami lokalnymi przez 
Jaczków, Gostków i Nowe Bogaczowice do 

Starych Bogaczowic i szosy woje-
wódzkiej nr 375 do Chwaliszowa. 
Dalej szosą do Świebodzic.

Atrakcje wzdłuż trasy: 39-40-41 
zabytki Kamiennej Góry, 68 Jacz-
ków, 58 Gostków, 59-60-61 Stare 
Bogaczowice, 63 Zamek Cisy.

Doliną lesku – czer-
wony, 16 km – Witków 

Śląski, Grzędy, Masyw Dzikowca.

Szlak w części biegnący szosą, a w części szla-
kami w terenie - MTB. Początek przy stacji PKP 
Witków Śląski, stąd na południe Doliną Lesku do 
Czarnego Boru i dalej do Grzęd, tu szlak się rozwi-
dla i tworzy pętlę o długości 7,6 km trawersującą 
Masyw Dzikowca. Skręcamy w lewo i po osią-
gnięciu lasu szlak wiedzie dalej drogami leśnymi 
i ma dość skomplikowany przebieg. Przekraczamy 
Masyw Dzikowca i przy OR Zielony Raj zjeżdżamy 
do Grzęd zamykając pętlę.

Atrakcje wzdłuż trasy: 67 Witków Śląski, 69-70 Czarny Bór.

TRASA 4

TRASA 5

TRASA 6Czarna Pętla – lesista Wielka 
MTb – czarny, 11 km – Kowalowa, 
Lesista Wielka, Unisław Śląski, 

Kowalowa.

Szlak górski o charakterze MTB, fragment bie-
gnie szosą krajową nr 35, gdzie na wysokości 
skrzyżowania do Sokołowska odchodzi w do-
linę Ługowiny w Masyw Dzikowca. Stąd pod 
górę drogami leśnymi na szczyt Lesistej Wiel-
kiej 851 m, dalej przez Lesistą Małą 780 m 
i w dół do Unisławia i szosy krajowej nr 35.

Panorama Kamiennej Góry

TRASY I SZLAKI ROWEROWE W REGIONIE TRASY I SZLAKI ROWEROWE W REGIONIE
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Atrakcje wzdłuż trasy: 81 
Lesista Wielka, 90-91 Soko-
łowsko.

ziElOna ObwOdnica MiErOszOwa 
– zielony, 22 km – Mieroszów, Kowa-

lowa, Nowe Siodło, Golińsk, Mieroszowskie 
Ściany, Mieroszów.

Trasa bie-
gnie wokół 
o bn i ż en i a 
Mieroszow-
skiego, któ-
rego cen -

trum stanowi Mieroszów. Początek 
w kierunku północnym do Kowalo-
wej, gdzie szlak przecina szosę kra-
jową nr 35. Dalej drogami leśnymi 
na zbocza góry Miłosz i w dół ku 
Mieroszowowi, potem przez Nowe 
Siodło i nową asfaltową ścieżką ro-
werową do Golińska, tu znów prze-
cinamy szosę nr 35 i podążamy ku 
Zaworom, na które wiedzie stromy 
podjazd. Wzdłuż Zaworów leśnymi 
drogami do drogi asfaltowej i szosą 
w dół do Mieroszowa.

Atrakcje wzdłuż trasy: 88-89 Mieroszów.

TRASA 7

TRASA 8CzerWona Pętla Gór suChyCh – 
czerwony, 13 km - Sokołowsko, Andrze-

jówka, Sokołowsko.

Trasa trudna, w większości przebiega leśny-
mi duktami Gór Suchych. Start z Sokołow-
ska Doliną Czartowca i zakosami wiedzie 
w partie wyższe Pasma, aż do ruin z Zamku 
Radosno i dalej do schroniska Andrzejówka 
na Przełęczy Trzech Dolin 810 m. Stąd 
w kierunku południowym do granicy 
państwa i na zachód w dół leśną drogą 
w dolinę bezimiennego potoku, która 
doprowadza do Sokołowska. 

Atrakcje wzdłuż trasy: Soko-
łowsko – 90-91 Sokołowsko, 
93 Andrzejówka, 92 Zamek 
Radosno.

niebieska Pętla Gór suChyCh 
– niebieski, 16 km – 

Sokołowsko, Unisław Śląski, 
Andrzejówka, Sokołowsko.

Początek z centrum Sokołow-
ska, do szosy krajowej nr 35 
i dalej w prawo szosą w kie-
runku północnym do Unisławia 
Śląskiego. Tu znów w prawo, 
szosą wojewódzką 380 przez 

TRASA 9

Mieroszowski Rynek

Dawne sanatorium Dr.  Brehmera w Sokołowsku

TRASY I SZLAKI ROWEROWE W REGIONIE TRASY I SZLAKI ROWEROWE W REGIONIE

Kościół w Rybnicy Leśnej
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Wyżynę Unisławską do Rybnicy Leśnej. Na skrzyżowaniu w prawo, 
długim podjazdem do schroniska Andrzejówka na Przełęczy Trzech 
Dolin 810 m. Z przełęczy w dół leśną drogą, w Dolinę Czartowca, 
która doprowadza do Sokołowska.

Atrakcje wzdłuż trasy: 90-91 Sokołowsko, 82 Unisław Śląski,  
94 Rybnica Leśna, 95 Kamieniołom Amfibolitu, 93 Andrzejówka,  
92 Zamek Radosno.

niebieska Pętla MieroszoWska – 
niebieski, 9 km – Mieroszów, Kocha-

nów, Różana, Mieroszów
Szlak łatwy, początek przy szosie wyjazdowej 
z Mieroszowa w kierunku Lubawki. Wzdłuż 
drogi do Różanej, i na rozwidleniu w prawo do 
Kochanowa, tu przy kościele znów w prawo 
w drogę polną, która doprowadzi do Miero-
szowa.

Atrakcje wzdłuż trasy: 88-89 
Mieroszów, 85 Czartowskie Skały, 86 Różana.

szlak cysTEr-
ski – żółty, 53 
km – Kamienna 

Góra, Przedwojów, Krzeszów, Lubawka, Cheł-

msko Śląskie, Łączna, Kochanów, Krze-
szów, Czadrów, Kamienna Góra.

Najdłuższy szlak rowerowy w regionie, 
stanowi pętlę w kształcie ósemki (ok. 
16 km Kamienna Góra – Krzeszów – 
Kamienna Góra i 37 km Krzeszów – 
Chełmsko Śląskie – Lubawka – Krze-
szów), co umożliwia wielowariantowe 
wykorzystanie szlaku jako trasy wyciecz-
ki. W większości poprowadzony jest 
szosami asfaltowymi w otwartym ruchu 
ulicznym. Szlak łatwy. Jego celem jest 
połączenie historycznych atrakcji regio-
nu Ziemi Kamiennogórskiej. Z centrum 
Kamiennej Góry wiedzie na południe 
przez wieś łańcuchową Przedwojów 
do Krzeszowa, gdzie możemy skrócić 
trasę, lub jechać dalej na południe 
i przecinając Góry Krucze dotrzeć do 
Lubawki. Stąd szosą do Chełmska 
Śląskiego i przez przełęcz Strażnicze 
Naroże 649 m dojechać do Łącznej 

i Różanej, tu szlak zakręca 
ku północy wracając przez 
Kochanów i Gorzeszów do 
Krzeszowa i dalej przez Cza-
drów do Kamiennej Góry.

Atrakcje wzdłuż trasy: 39-
40-41 Kamienna Góra, 38 
Przedwojów, 37 Betlejem, 
34-35-36 Krzeszów, 13-
14 Lubawka, 17-18-19-20 
Chełmsko Sląskie, 22 Au-
tostrada Sudecka, 87 ZOO 
Łączna, 85 Czartowskie 
Skały, 86 Różana, 83-84 
Kochanów, 30 Krzeszówek. 

TRASA 10

TRASA 11

Czartowskie Skały

Chełmsko Śląskie

TRASY I SZLAKI ROWEROWE W REGIONIE TRASY I SZLAKI ROWEROWE W REGIONIE

Kamienna Góra, Muzeum Tkactwa

Łączna, ZOO
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ObwOdnica zawOry – zielony, 15 km 
– Chełmsko Śląskie, Uniemyśl, Zawory, 
Chełmsko Śląskie.

Początek szlaku na Rynku w Chełmsku Ślą-
skim, stąd na południe szosą do Uniemyśla, 
przy ruinach kościoła w lewo i dalej wąską 
szosą, a następnie droga leśną u podnóża 
pasma Zaworów. Po kilku km droga docie-
ra do szosy z Chełmska Śl. – nią w prawo, 
pod górę, ok. 0,5 km za serpentyną w prawo 

w odchodzącą skosem w lewo 
drogę leśną, po 1 km ostro 
w dół do Chełmska Śląskiego.

Atrakcje wzdłuż trasy: 17-18-
19-20 Chełmsko Śląskie, 23-
24 Uniemyśl, 22 Autostrada 
Sudecka.

GraniCzna Mtb - Pętla Gór 
kruCzyCh 
– niebie-

ski, 28 km – Lubaw-
ka, Góry Krucze, 
Lubawka.

Trasa trudna, wy-
bitnie dla kolarzy 
przełajowych i MTB. 
Początek trasy znaj-
duje się w Ulanowicach w rejonie lubaw-
skiego stadionu, stąd prze rezerwat „Kruczy 
Kamień” i Kruczą Dolinę szlak dociera na 
szczyty Gór Kruczych. Szczytami i wzdłuż 
linii granicy państwa powoli opada w kie-
runku południowym do Uniemyśla. We wsi 

transGraniCzna WsChoDnia – czer-
wony, 38 km – granica Państwa, Ró-
żana, Gorzeszów, Krzeszów, Lubawka, 

Chełmsko Śląskie, Okrzeszyn. 

Szlak rozpoczyna się na granicy polsko – 
czeskiej na szczycie Mieroszowskich Ścian 
i opadając w dół łączy je z Mieroszowem, dalej 
wiedzie przez wschodnią część Kotliny Krze-
szowskiej, obok piaskowcowej iglicy „Diabel-
skiej Maczugi” do Krzeszowa i stąd przez Góry 

Krucze do Lubawki. Dalej wygodną 
szosą przez Ulanowice do Chełm-
ska Śląskiego gdzie szlak zakręca 
na południe i przez Worek Okrze-
szyna, przez wsie Uniemyśl i Okrze-
szyn dociera do granicy państwa.

Atrakcje wzdłuż trasy: 86 Róża-
na, 85 Czartowskie Skały, 30 Go-
rzeszów, 29 Głazy Krasnoludków, 
32 Krzeszówek34-35-36 Krzeszów, 
13-14 Lubawka, 15-16 Lubawka 
Ulanowice, 17-18-19-20 Chełmsko 
Śląskie23-24 Uniemyśl, 25-26-27 
Okrzeszyn.

TRASA 12 TRASA 13

TRASA 14

Mieroszów, park rowerowy

Lubawski rynek

„Dwunastu Apostołów”

Rezerwat „Kruczy Kamień”

Diabelska Maczuga

Na rowerowym szlaku nad Chełmskiem Śląskim
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w lewo i szosą a za ruinami 
kościoła znów w lewo i drogą 
polną wschodnim podnóżem 
Gór Kruczych do Błażejowa. 
Dalej leśnymi duktami w górę 
i ponownie w dół do Lubawki 
– Ulanowic.

Atrakcje wzdłuż trasy: 13-
14 Lubawka, 16 Kruczy Ka-
mień, 15 Lubawka Ulanowice.

kruCzy kaMień Mtb - zielona Pętla 
Gór kruCzyCh – zielony, 16 km – Lubaw-

ka, Góry Krucze, Lubawka

Trasa MTB – trudna z dużą ilością leśnych 
podjazdów i zjazdów. Początek trasy w Lubaw-
ce Ulanowicach w rejonie stadionu. Stąd 
w Kruczą Dolinę i obok urwiska rezerwatu 
„Kruczy Kamień”. Dalej klucząc szlak wspina 
się na Góry Krucze by na koniec obniżyć się 
do szosy Chełmsko Śląskie - Lubawka, skąd 
szosą w lewo do Lubawki.

Atrakcje wzdłuż trasy: 13-14 
Lubawka, 16 Kruczy Kamień, 15 
Lubawka Ulanowice.

transGraniCzna zaChoDnia – czer-
wony, 16 km – Žacléř - Bobr, Niedami-

rów, Grzbiet Lasocki, Przełęcz Okraj.

Początek Trasy na turystycznym przejściu 
granicznym w Žacléř – Niedamirów. Dalej na 
północ do Niedamirowa i pod górę wzdłuż wsi, 
aż do podszczytowych partii Grzbietu Lasoc-
kiego Karkonoszy i trawersując kolejne szczyty 
leśnymi drogami do szosy na Okraj, na szosie 
w lewo i po ok. 1 km dojeżdżamy 
do Przełęczy Okraj 1046 m.

Atrakcje wzdłuż trasy: 10-11 Nieda-
mirów.

ObwOdnica dOlOMiTOwa – zielony, 
42 km – Kamienna Góra, Pisarzowice, 

Czarnów Ogorzelec, Paczyn, Miszkowice, Ja-
niszów, Kamienna Góra.

Szlak dość trudny, wspina się i trawersuje 
wschodnie zbocza Rudaw Janowickich. Z Ka-
miennej Góry rusza na zachód polną drogą do 
Pisarzowic i dalej przez wieś wspina się do Czar-
nowa i na Przełęcz pod Bobrzakiem 808 m – to 
najwyższy punkt wycieczki. Stąd długim, leśnym 

TRASA 15

TRASA 16

TRASA 17
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trawersem Rudnika na Przełęcz 
Kowarską 727 m. Dalej stromo 
w dół do Ogorzelca Drogą Głodu 
i po przecięciu szosy wojewódz-
kiej nr 367 przez Wzgórza Bra-
my Lubawskiej, niewielką wieś 
Paczyn do Miszkowic. Tu szlak 
zakręca ku północy i nad brze-
giem Zbiornika Bukówka wiedzie 
do Paprotek i dalej Starej Białki, 
Janiszowa i do Kamiennej Góry.

Atrakcje wzdłuż trasy: 39-40-
41 Kamienna Góra, 44 Pisarzo-
wice, 47 Czarnów, 12Ogorzelec, 
97 Błażkowa, 38 Przedwojów.

kOlOrOwE JEziOrka MTb – niebie-
ski, 12 km – Raszów, Wieściszowice, 
Raszów

Trasa wybitnie terenowa o charakterze górskim 
MTB, trudna, z dużą ilością podjazdów i zjazdów. 
Początek w górnej części Raszowa, stąd w lewo 
na zachód trawersując zbocza Wielkiej Kopy, aż 
w jej części szczytowe, stąd do Przełęczy Rędziń-
skiej 723 m i w do Wieściszowic. Z miejscowości 
w górę, przez Kolorowe Jeziorka i dalej w dół do 
Raszowa.

Atrakcje wzdłuż trasy: 50 
Raszów,49 Przełęcz Rędziń-
ska, 51 Wieściszowice Pur-
purowe Jeziorka.

TRASA 18

TRASA 19MTb na dzikOwcu – niebieski, 17,5 km

Początek trasy przy dolnej stacji wycią-
gu krzesełkowego na Dzikowiec, w Centrum 
Sportów Ekstremalnych Dzikowiec tu jest 
parking i restauracja, jedziemy lekko w dół 
i trawersując północne zbocza Góry Dziko-
wiec dojeżdżamy do Starego Lesieńca by za 

wsią ponownie wje-
chać w las i przez 
tzw. Ptasi Śpiew 
zjechać do Grzęd. 

We wsi w lewo wzdłuż głównej drogi i po 1 km znów w lewo powoli 
wspinając się aż dojedziemy za znakami niebieskimi dostaniemy się 
na szczyt długiego grzbietu góry Dzikowiec (836 m npm). Tu wieża 
widokowa, górna stacja wyciągu, oraz wiodące w dół dwie ekstremalne 
(tylko dla naprawdę profesjonalnych kolarzy MTB) trasy downhillowe. 
My zjeżdżamy szutrową drogą dojazdową za znakami żółtymi.

Atrakcje wzdłuż trasy: 80 Centrum turystyki Dzikowiec.

antonóWka-ka-
Mienna Góra-
-krzeszóW DaW-

nyM TOrOwiskiEM – 11,6 km 

Trasa biegnie wykorzystując 
fragment dawnej linii kolejo-
wej z Krzeszowa do Kamien-
nej Góry i dalej do Antonówki.
Początek w Krzeszowie przy 

Kośc. MB Różańcowej w Kamiennej Górze

Purpurowe Jeziorko w Wieściszowicach

TRASY I SZLAKI ROWEROWE W REGIONIE TRASY I SZLAKI ROWEROWE W REGIONIE
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Krzeszów, początek ścieżki 
rowerowej do Kamiennej Góry
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TRASA 21

TRASA 22

Góry Mniszek (711 m npm) 
który okrążamy przeciwnie 
do ruchu wskazówek zegara 
trawersując strome zbocza. 
Następnie wracamy do Bogu-
szowa i kończymy w centrum 
na placu przed ratuszem. 

Atrakcje wzdłuż trasy: 71 
Boguszów-Gorce ratusz, 75 
Chełmiec, 72 Szyb Witold, 
73 Boguszów-Gorce, 74 
Mniszek

szlakieM ułanóW – niebieski, 
16,2 km 

Szczawno-Zdrój-Struga-Trójgarb-Lubomin- 
Szczawno-Zdrój
Trasa rozpoczyna 
się obok pomnika 
Ułanów Legii Nad-
wiślańskiej i wie-
dzie wzdłuż szosy 
do Lubomina, za 

wsią zaczynamy wspinać 
się leśnymi duktami na 
szczyt Trójgarbu (778 
m npm). Na szczycie 
wieża widokowa i wiata 
do odpoczynku. Zjazd 
ze szczytu do Lubomi-
na i dalejdo Szczawna-
-Zdroju.

Atrakcje wzdłuż trasy: 
65 Pałac w Strudze, 64 
Trójgarb, 66 Lubomin, 
76-77-78-79-80 Szczaw-
no-Zdój Uzdrowisko.

szosie Krzeszów-Lubawka i dalej 
w kierunku północnym do Kamien-
nej Góry. Z miasta kierujemy się na 
północ dawną bocznicą kolejową 
wykorzystywaną do obsługi w czasie 
II wojny światowej mieszczącej się 
w Antonówce fabryki amunicji.

Atrakcje wzdłuż trasy: 29-30-31-32 Zabytki związane z krzeszowskim 
opactwem cystersów, 39-40-41 zabytki Kamiennej Góry, 42 Antonów-
ka, 43 Pomnik koalicji napoleońskiej.

ChełMieC i Mniszek, stokaMi lak-
kOliTu – czerwony, 14 km

Startujemy z centrum Boguszowa z dworca PKP 
i przez miasto docieramy do początku trasy dro-
gi pielgrzymkowej “Górniczego Trudu” wzdłuż 
której wygodną szutrową drogą wjeżdżamy na 
szczyt Chełmca (851 m npm) w szczytowej 
części na chwilę zmieniając szlak niebieski 
na czerwony. Ze szczytu wracamy do szlaku 
czerwonego i jedziemy dalej lasem w stronę 
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Pomnik ułanów

Pałac w Strudze
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szCzaWno-zDrój, roWereM Po Par-
ku i uzdrOwisku –  zielony, 8,2 km

Początek w centrum Uzdrowiska Szczawno-Zdrój
Trasa wiedzie alejkami przez dwa uzdrowiskowe 
parki: Szwedzki i Zdrojowy, oraz przez uzdrowi-
skową część Szczawna-Zdroju. 

Atrakcje wzdłuż trasy: 76-77-78-79-80 Szczaw-
no-Zdrój Uzdrowisko.

TRASA 23
1. Bukówka, wykuty w piaskowcu 
krzyż pokutny, zwany także krzyżem po-
jednania, widać na nim jednak nie wykute 
narzędzie zbrodni, lecz inne przesłanie – 
niewielka, pozioma kreska w górnej części 
krzyża to swego rodzaju graffiti znaczące 
„stan wielkiej wody” z roku 1897 i ten ryt 
dał podwaliny budowy systemu zapór na 
Bobrze.

2. zBiornik Bukówka, ma powierzch-
nię 199 ha i pojemność około 16,9 mln m³. 
Decyzja o budowie najwyżej położonego 
w Polsce zbiornika (537 m npm.) zapa-
dła po tragicznej dla regionu powodzi 

w 1897  r. W latach 1903-05 wybudowano pierwszą tamę, a w latach 
1978-89 w oparciu o nią obecną konstrukcję. Długość dzisiejszej zapory 

czołowej wynosi 265 m, a bocznej 
600 m. Zbiornik udostępniony 
jest do wędkowania i rekreacji. 

3. zadzierna, najwyższe 
wzniesienie wzgórz Bramy 
LuBawskiej (724 m npm.), które 
góruje nad Zbiornikiem Bukówka. 
Na szczycie kilkusetmetrowy mur 
zlepieńców, skałek, na których 
wyznaczono kilkanaście ubez-

TRASY I SZLAKI ROWEROWE W REGIONIE
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pieczonych dróg wspi-
naczkowych. Jest to także 
wspaniały punkt widokowy 
na Karkonosze i okoliczne 
pasma gór. 

4. miszkowice, karcz-
ma sądowa w częściowej 
ruinie, której uległa pod-
czas wichury w maju 1996 r. 
Karczma trwale zapisała 
się w historii Europy, bo 
to właśnie tutaj w 1810  r. 
odbyło się tajne spotkanie 
czołowych pruskich polity-
ków i reformatorów, którzy 
uradzili w niej plan reformy 
Prus po oczekiwanym zwy-
cięstwie nad Napoleonem. 

5. miszkowice, kościół pw. wszystkich 
świętych z XVi w. Pozostała z niego wieża, do 
której w latach 1727–29 dostawiono barokowy, 
dzisiejszy korpus. We wnętrzu dzieła szkoły Will-
manna autorstwa Johanna Franza Hoffmanna 
i Petera Brandla, zwanego „Czeskim Rubensem”, 
m.in. 30. wspaniałych barokowych figur aniołów 
i ambona z I połowy XVIII w. oraz figury Chrystu-
sa Najświętsze Serce i św. Jana Nepomucena, 
a także obraz „Jezus na łonie swej Matki złożony”. 

6. miszkowice, wspinaczka w karBoń-
skich skałach – na szczycie wzgórza znajduje 
się długi na ponad 300 m i wysoki na 20, zbu-

dowany ze zlepieńców karboń-
skich grzebień skalny – Spęka-
ne Skały, miłośnicy wspinaczki 
skalnej znajdą tu kilkadziesiąt 
ubezpieczonych dróg wspinacz-
kowych.

7. jarkowice, piec wapien-
niczy z początku XiX wieku. 
Takiego typu wapiennik to ro-
dzaj pieca, w którym wrzucany 
od góry spalany węgiel drzew-
ny nagrzewał do temperatury 
ponad 1000 stopni Celsjusza 
kamień wapienny, w wyniku 
czego powstawało wapno pa-

lone – m.in. surowiec do budowy do-
mów. Jarkowicki piec ma pojemność 
ok. 200 m3. Węgiel drzewny produko-
wano w okolicznych lasach, a kamień 
wapienny był wydobywany z wyro-
bisk na zboczach pobliskiej doliny 
Białej Wody.

8. opawa, ka-
pLiczne skałki, 
na północ od wsi 
na Pańskiej Górze 
znajduje się urokliwa kapliczka MB Nieustającej Po-
mocy zwana „Kapliczką Stalingradzką” wybudowana 
w latach 1942-43. Jedna z wersji głosi, iż opawskie 
małżeństwo codziennie modliło się tu w intencji po-
wrotu spod Stalingradu swoich dwóch synów – żoł-
nierzy Wermachtu i że to oni wybudowali tam wotum 
– kapliczkę. 

9. opawa, Barokowy kościół św. 
jadwigi, z wciąż czynnym (czasem) ze-
garem pochodzi z 1687 roku, w końcu 
XVIII wieku został przebudowany na dzi-
siejszy kształt. Do świątyni wiodą urokli-
we schody, a pielgrzyma wita zabytkowy 
krzyż z figurą Maryi na postumencie. We-
wnątrz świątyni XVIII-wieczne wyposaże-
nie. W murze kościelnym wspaniałe trzy 
płyty nagrobkowe z XVII i XVIII wieku. 
Wzdłuż wsi znajdują się liczne kapliczki 
przydrożne z najpiękniejszą, odremon-
towaną, barwną figurą MB w koronie 
z Dzieciątkiem.

10. niedamirów, na południe od wsi, na zalesionym wzgórzu Kal-
waria (Kapellenberg) znajdują się 
pozostałości urokliwej kalwarii 
oraz ruiny kapliczki na szczycie – 
dziś już zapomniane, ale wart,e 
by tam pójść i poszukać dawnej 
świetności. W 1991 roku w Nie-
damirowie powstał ośrodek pracy 
twórczej „Parada – Dom Trzech 
Kultur”, gdzie od 1995 roku odby-
wają się „Festiwale Trzech Kultur” 
sąsiadujących ze sobą krajów: 
Polski, Czech i Niemiec. Twórcami 
tego miejsca są Beata Justa i Grze-
gorz Potoczak. 

ATRAKCJE W REGIONIE ATRAKCJE W REGIONIE
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11. niedamirów, powyżej wsi znajduje się historyczne 
przejście przez Grzbiet Lasocki, którym w XVII wieku ucie-
kali na tereny Śląska czescy protestanci po przegranej, naj-
większej klęsce Czech, w bitwie pod Białą Górą. Przez wieki 
prowadził tutaj przejezdny trakt, o czym świadczy zacho-
wany przy granicy, przepiękny słup milowy z cyfrą XIII km, 
informujący o odległości od miejscowości Dolní Maršov. 
Roztacza się stąd panorama na Czarną Górę i Śnieżkę oraz na 
Góry Krucze i Zbiornik Bukówkę. 

12. ogorzeLec, droga głodu – lata 
50. XIX wieku to czas klęsk i nieurodza-
jów, które doprowadziły do upadku tkac-
twa. Bezrobocie i bieda doprowadziły 
do zamieszek i aby im zażegnać władze 
pruskie zainicjowały roboty publiczne 
przy remontach i budowie nowych dróg. 
Z powodu dużej liczby chętnych ustalo-
no, że każdy robotnik będzie otrzymywał 
bochenek chleba i 60 fenigów zapłaty dziennie. Pod 
Przełęczą Kowarską wiedzie tunel kolejowy na linii 
Jelenia Góra – Kamienna Góra, jeden z najdłuższych 
w Polsce (1025 m) a na samej przełęczy znajdują 
dwa kamienne świadectwa dawnych wydarzeń: 
pamiątkowy kamień Drogi Głodu z 1861 roku, oraz 
krzyż pokutny.

13. LuBawka, Barokowy kościół 
pw. wnieBowzięcia najświętszej 
maryi panny wzniesiony w latach 
1609-15, murowana, trzynawowa, halo-
wa z wydłużonym prezbiterium świątynia 
z bogatym wyposażeniem z XVIII wieku 
z m.in. Ucieczką grzeszników – to cenne 
malowidło w ołtarzu głównym autorstwa 
Felixa Antona Schefflera. 

14. LuBawka, ratusz – późnobaro-
kowa siedziba rajców miejskich została 
wzniesiona w latach 1723-25 według pro-
jektu pochodzącego ze Świdnicy Felixa 
Antona Hammerschmiedta. Swój obecny 

kształt zawdzięcza przebudowie 
w 1862 r., kiedy to wzniesiono 
m.in. nową wieżę. Nad wejściem 
głównym znajduje się półkolisty 
portal z herbem miasta, a w po-
łudniowo-zachodnim narożniku 
urokliwa figura św. Jana Nepo-
mucena z inskrypcją daty – 1727 
widniejącą na cokole. Sam Rynek 

otaczają kamienice z XVIII/XIX wieku tworzące prostokąt z najpiękniej-
szą, podcieniową pierzeją zachodnią. 

15. LuBawka, uLanowice – jedna 
z czterech normalnych skoczni narciar-
skich w Polsce, posiada K (czyli punkt 
konstrukcyjny) – 85 m. Powstała w 1925 
roku. Gruz z wyrobiska wykorzystany 
został do budowy pięciokilometrowego 
odcinka drogi z Lubawki do Chełmska 
Śląskiego. Drugim, niezwykle ciekawym 
miejscem jest kościół św. Krzysztofa, 
związany z pielgrzymkowym kultem 
Czternastu Świętych Wspomożycieli, 
których możemy podziwiać na serii ma-
lowideł wewnątrz kościoła. Na zewnętrznej balustradzie przepiękne 
rzeźby św. Barbary i św. Katarzyny a pod tarasem w krypcie naturalnej 
wielkości figura św. Aleksego. Obok kościoła XVII-wieczny pałac opacki 
z 1626 roku typu wiejskiego ze starą aleją dębową.

16. LuBawka, rezerwat kru-
czy kamień w górach kru-
czych został utworzony w 1954 r. 
Ochroną objęte zostały tu porfiro-
we skały wulkaniczne, które przebi-
ły się przez warstwy osadowe two-
rząc malownicze urwisko skalne, 
oraz licznie występująca tu roślin-
ność ciepłolubna, a także populacja 
motyla niepylaka apollo, którego 
próby introdukcji wciąż trwają. 

17. chełmsko śLąskie, siedmiu Braci to dawny, szeregowy ze-
spół domków wzniesiony w 1763 roku dla rzemieślników tkackich i bę-
dący ich domem i pracownią. Powstały dla tkaczy adamaszku sprowa-
dzonych tutaj z Bawarii. Były to domy częściowo murowane, parterowe, 
szczytowe, z podcieniami i wysokim dachem. Kamienne piwnice służyły 
jako chłodnie i lodownie. Do dziś zachował się ostatni z ciągu domków, 
pozostałe spłonęły w połowie XX wieku. 
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18. chełmsko śLąskie, domki tkaczy dwunastu apostołów 
to zespół podcieniowych domów o konstrukcji zrębowej i ryglowej 
ufundowanych w 1707 r. przez krzeszowskich cystersów dla tkaczy lnu. 
W jednym z nich znajduje się obecnie małe muzeum poświęcone tka-
czom i tkactwu z ekspozycją związaną z tym, jak kiedyś tkało się lniane 
płótna, w drugim mieści się sklep z lnem Pana Adama Antasa, ekscen-
tryka i znawcy historii Chełmska. Można tu zakupić wyroby z lnu i inne 
regionalia.

19. chełmsko śLąskie to dawne miasteczko, w któ-
rym zachował się centralny układ z lekko opadającym 
ku północy placem Rynku otoczonym kamienicami 
z przełomu XVIII/XIX wieku. W południowej części 
placu znajdują się domy podcieniowe z częściowo za-
chowaną barokową dekoracją. W centralnym punkcie 
ustawiono piaskowcową, barokową figurę św. Jana 
Nepomucena z XVIII wieku. 

20. chełmsko śLąskie, kościół św. rodziny 
z XVii wieku. Jedno-
nawowe, potężne i oka-
załe wnętrze imponują-
cej świątyni w większo-
ści posiada barokowe, 
cenne wyposażenie, bę-
dące dziełem artystów 
pracujących na zlecenie 
cystersów. Warto obejść 
nawę i zapoznać się 
z istnymi arcydziełami 
sakralnej sztuki. Przed 

kościołem znajduje się lapidarium z kilkudziesięcioma, XIX-wiecznymi 
i starszymi nagrobkami, a w południowym, zewnętrznym murze świą-
tyni wmurowano liczne, wspaniale zdobione płyty epitafijne. Przed wej-
ściem na teren kościelny bogato zdobiony, imponujący sgraffitową de-
koracją dom barokowej plebanii, a poniżej brama z herbem cystersów 
wiodąca na mały dziedziniec.

21. chełmsko śLąskie, skryta w lasach 
barokowa kaplica św. Anny z 1785 r. to 
wotywny kościółek, do którego można 
dotrzeć pieszo wzdłuż XVIII-wiecznej, 2 km 
drogi procesyjnej z centrum Chełmska. 
Po drodze na skraju lasu figura św. Anny 
z Jezusem i Marią. Warto się tu zatrzymać 
i przyjrzeć rysom twarzy św. Anny, która tu 
jest bardzo przejmująca. Wokół kościółka 
kapliczki 14. stacji niewielkiej kalwarii, a po-
między nimi tzw. Dom Pustelnika z 1818 
roku, oraz zabytkowy krzyż z piaskowca 
ustawiony przed wejściem do kaplicy. Nie-
dawno w odnowionej kaplicy pojawiły się 
dwa zegary słoneczne – na elewacji połu-
dniowej św. Szymon, a na zachodniej św. Anna.

22. droga chełmsko – łączna skrywa dwie ciekawe i jakże róż-
ne atrakcje: platforma widokowa na Strażniczym Narożu – doskonały 
punkt widokowy na Kotlinę Kamiennogórską, Góry Krucze, Rudawy 
Janowickie i Karkonosze oraz ociosany, tajemniczy głaz z inskrypcją, 
który jest pamiątką po budowniczych drogi, a napis głosi: Adolf Hitler 
Bergstraße Werk der Deutschen ---– ! `nst-Abteilung 115/4 Friedland (Ber-
gstrasse – to słynna Autostrada Sudecka). 
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23. uniemyśL, ruiny kościoła 
cmentarnego św. mateusza 
pochodzą z lat 1748 -50. Jego 
twórcą był jeden z najwybitniej-
szych na Śląsku budowniczych 
Kaspar Jentsch. Kościół spłonął 
w 1972 r. kiedy to zawaliła się 
cześć sklepienia. Dziś trwają prace 
restauracyjne, odbudowano hełm 
i zabezpieczono teren. Część wy-
posażenia, m.in. ołtarz trafił do 
świątyni w Leszczyńcu.

24. uniemyśL, karczma sądo-
wa z XViii wieku, przysłupowy, 
w większości drewniany budynek 
dawniej skupiał życie wsi, budow-
la ocalona została w 2008 r., kiedy 
to Klub Przyrodników zaczął w niej 
swą działalność. Od 2011 r. trwa pie-
czołowity remont, w procesie które-
go szczególną uwagę zwraca się na 
zachowanie istniejącej substancji 
zabytkowej. Po zakończeniu remon-
tu karczma będzie pełniła funkcję 
Stacji Terenowej Klubu.

25. okrzeszyn, meLafir, 
BazaLt, porfir. Różnorodność 
skarbów ziemi sprowadziła do 
Okrzeszyna poszukiwaczy rudy 
uranu, powstał tu zakład górni-
czy należący do grupy poszuki-
wawczej Zakładów Przemysło-
wych R-1 (kryptonim zakładów 
przeróbki rud uranu działają-
cych w Polsce), nadzorowanych 
przez ZSRR. Rozpoznanie złoża 
rozpoczęto w 1947 r. W 1954 r. 
rozpoczęto budowę a rok później eksploatację. Szacunek zakładał wy-
dobycie dzienne w wielkości ok. 142 t rudy. Planów jednak nie zrealizo-
wano do końca. Wydrążona została tylko sztolnia nr 1 oraz szyby nr 1 i 2. 
Szyb nr 1 został zagłębiony na 230 m, a nr 2 na 214 m. 

26. okrzeszyn, kościół fiLiaLny pw. narodzenia nmp. Bu-
dowla jest wynikiem barokowej przebudowy z lat 1711–22. W 1856 roku 
dobudowano doń kamienną, neogotycką wieżę. Na uwagę zasługuje 
manierystyczne i barokowe wyposażenie, które trafiło tu ze starego ko-
ścioła opackiego w Krzeszowie, rozebranego w 1728 roku: ołtarz głów-

ny z XVII wieku, ołtarz południowy 
z obrazem Św. Józef z Dzieciątkiem 
Jezus i gablota z XIX-wieczną kopią 
cudownej figurki Dzieciątka Jezus 
(Jezulatka) z kościoła Karmelitów na 
Malej Stranie w Pradze, barokowa 
ambona z balustradą, koszem i bal-
dachimem, na której zwieńczeniu 
dwie rzeźby siedzących aniołków, 
a na postumencie figura klęczącej 
św. Marii Magdaleny. Wnętrze uzu-
pełniają barokowe rzeźby z lat 20. 
XVIII w.: Św. Maria Magdalena oraz 

Św. Jan Nepomucen, bardzo 
rzadki w formie z rozłożonymi 
rękoma.

27. okrzeszyn, wszystkiego 
o regionie i wsi można się do-
wiedzieć na wystawie Albinów 
45. Jest to multimedialny rys 
przedwojennej i współczesnej 
historii wsi pokazany na repro-
dukcjach, mapach i zdjęciach. 
Całość uzupełniają projekcje 
filmów i wywiady z dawnymi 

mieszkańcami regionu. Po wy-
stawie oprowadzają twórcy 
ekspozycji. 

28. okrzeszyn, góry ja-
strzęBie – jański wierch, 
jedyny znajdujący się w Polsce 
szczyt Gór Jastrzębich, od połu-
dnia zwieńczony jest progiem 
skalnym, 300 m poniżej skałki, 
a na nich platforma widokowa, 
tzw. Krausova vyhlidka.

29. gorzeszów – rezerwat 
„gorzeszowskie skałki” tzw. 
głazy krasnoLudków, któ-
re tworzą skalny mur o długości 
ponad kilometra. Skały poddane 
wietrzeniu przybrały fantazyjne 
kształty: liczne baszty, przesmyki 
i kamienne grzyby. 
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30. gorzeszów, piaskowcowy, 
8 metrowej wysokości ostaniec 
diaBeLska maczuga o fantazyj-
nym kształcie. W 1913 r. na skale 
odsłonięto tablicę upamiętniającą 
setną rocznicę Bitwy Narodów pod 
Lipskiem z 1813 r.

31. jawiszów – są tu m.in. dwie fig. św. Jan Nepomucena, przydrożna 
figura Madonny z Dzieciątkiem z 1741 r. – niewątpliwie jedna z najpięk-
niejszych rzeźb w okolicy oraz nie mniej urokliwa figura św. Antoniego 
z 14. św. Wspomożycielami, ze św. Krzysztofem na froncie cokołu oraz 
ze św. Józefem i Marią z Dzieciątkiem po bokach.

32. krzeszówek, kościół 
fiLiaLny pw. św. waw-
rzyńca w stylu gotyckim 
z XV/XVI wieku, a obok baro-
kowa plebania z 1733 r. We 
wnętrzu świątyni zachowały 
się m.in. gotyckie rzeźby Gru-
py Ukrzyżowania z poł. XV w., 
barokowe, drewniane ołtarze 
z XVII i XVIII w., drewniana am-
bona z I poł. XVIII w., barokowa 
figura Chrystusa z XVII w., kru-
cyfiksy oraz barokowe obrazy olejne. Na zewnątrz ciekawe epitafium 

nagrobne, a w murze okalającym kościół 
trzy XIX-wieczne kapliczki.

33. krzeszów, kościół św. anny 
wzniesiono na wschód od opactwa, na 
zalesionym wzgórzu ok. 1623 r. Roztacza 
się stąd przepiękna panorama Gór Kru-
czych i Lasockiego Grzbietu Karkonoszy. 
W latach 1703-17 zbudowano do kaplicy 
drogę pielgrzymkową, która cieszyła się 
znacznym powodzeniem pielgrzymów.

34. krzeszów, sanktuarium 
matki Bożej łaskawej – jed-
no z najważniejszych miejsc piel-
grzymkowych na Dolnym Śląsku. 
Okazała, barokowa bazylika kryje 
otoczony kultem, cudowny obraz 
Matki Bożej Łaskawej, uważany za 
najstarsze malowidło w Polsce. Bo-
gate wyposażenie wnętrza pocho-
dzi w większości z XVIII wieku i jest 
dziełem najważniejszych artystów 
działających wówczas na Śląsku 
z Piotrem Brandlem na czele. Do 
bazyliki przylega Mauzoleum ksią-
żąt świdnicko-jaworskich – kaplica 
grobowa z tumbami nagrobnymi 
i epitafiami książąt piastowskich.

35. krzeszów, kościół św. 
józefa – perłę sztuki barokowej 
na Śląsku wzniesiono w latach 
1692-95 na miejscu średniowiecz-
nej świątyni. Barokowe wyposaże-
nie wnętrza to przede wszystkim 
bogata dekoracja malarska wyko-
nana przez warsztat najbardziej 
znanego artysty barokowego na 
Śląsku – Michaela Willmanna, a także rzeźbiony ołtarz główny z 1755 r. 

dłuta Josepha Antona Lachela, 
tabernakulum z 1677 r. – Georga 
Schröttera, oraz ołtarze bocz-
ne z obrazami: Zaślubiny Marii 
z Józefem oraz Zasmucenie Józefa 
macierzyństwem Maryi – dzieła 
Ignaza Königa. W nawie ambona 
z początku XVIII w., dłuta Georga 
Schröttera, z płaskorzeźbami scen 
z życia św. Józefa oraz figura Boga 
Ojca w zwieńczeniu. 

36. kreszów, kaLwaria krze-
szowska po wambierzyckiej 
jest drugą pod względem wiel-
kości w całych Sudetach. Powsta-
ła z inicjatywy opata Bernarda 
Rosy w latach 1672-78. W latach 
1703-17 stare kaplice zostały za-
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stąpione murowanymi, wówczas także wytyczono obecny przebieg 
Drogi Krzyżowej od kościoła klasztornego do Betlejem i z powrotem.  
Większość stacji ma formę kapliczek z najokazalszą – Domem Piłata ze 
Świętymi Schodami, które symbolizują schody, po których Chrystus 
miał być prowadzony na sąd w domu Piłata. 

37. krzeszów, BetLejem – to 
schowany w lasach przysiółek nad 
potokiem Cedron na zachód od 
Krzeszowa. Ufundowany przez opa-
ta Bernarda Rosę kompleks pełnił 
funkcję letniskową dla cysterskich 
zakonników. W miejscu, gdzie po-
tok wypływa, znajduje się umiesz-
czony na wyspie niewielkiego sta-
wu Pawilon Opatów z XVII wieku.

38. przedwojów, 23 czerwca 
1760 rozegrała się na okolicznych 
wzgórzach część wojny siedmiolet-
niej – bitwa pod Landeshut zwana 
Pruskimi Termopilami. Wojska pru-
skie, które broniąc Kamiennej Góry 
uległy tu armii austriackiej. Do niewoli dostało się aż 4 tys prusaków 
łącznie z wodzem Heinrichem Augustem de la Motte Fouqué. 

39. kamienna góra, rynek 
i muzeum tkactwa – kamienno-
górski Rynek otaczają XIX-wieczne 
oraz XVII i XVIII-wieczne, barokowe 
kamieniczki, w jednej z najciekaw-
szych mieści się Muzeum Tkactwa 
z ekspozycją poświęconą tkactwu 
ludowemu, historii miasta, ludo-
wym sprzętom i rękodziełu.

40. kamienna góra, kirkut 
założony w 1824 roku mieści 
się pomiędzy cmentarzem ka-
tolickim a dawnym domem po-
grzebowym, widnieje tu zespół 
kilkudziesięciu nagrobków z czy-
telnymi inskrypcjami i symboliką. 
Kirkut jest najlepiej zachowanym 

i skupiającym najwięcej macew w całych Sudetach. Nagrobki ustawio-
ne są tu w równych rzędach, przodem w kierunku wschodnim.

41. kamienna góra, arado 
– to udostępnione do zwiedzania 
sztolnie kopalni będącej częścią pod-
ziemnego labiryntu – dawnego labo-
ratorium III Rzeszy, którego korytarze 
kopali więźniowie z pobliskiego obo-
zu Gross-Rosen. Obiekt o powierzch-
ni 1300 m2 i kubaturze 4350 m3 służył 
jako serce projektu, gdzie konstru-
owano najsłynniejszy samolot odrzu-
towy II wojny światowej – Arado 234 
Błyskawica, oraz mityczny samolot – 
skrzydło Arado 555. 

42. kamienna góra, antonówka 
– ruski Las. Podczas II wojny świato-
wej Niemcy zbudowali tu podziemną fa-
brykę amunicji, w której zatrudniali 9 tys 
osób, m.in. więźniów z filii obozu Gross-
-Rosen. Produkowano tu pociski artyle-
ryjskie, amunicję, karabiny maszynowe 
i pistolety. Hale były umiejscowione pod 
ziemią i do dziś nie ma pewności, czy 
wszystkie zostały odnalezione. W gór-
nej części osady zachował się cmentarz, 
na którym miało być pochowanych 400 

żołnierzy radzieckich lub jeńców. Obecnie jest pięć, podłużnych 
grobów, trzy z nich są wciąż bardzo dobrze widoczne.

43. kamienna góra, pomnik koaLicji antynapoLeońskiej. 
Został ustawiony w 1890 roku i upamiętnia defiladę przemarszu 
30 tys. wojsk rosyjskich przed królem Prus Fryderykiem Wilhel-
mem III i carem Aleksandrem I, która odbyła się 10 sierpnia 1813 r. 
Poświęcony jest Bitwie Narodów pod Lipskiem.

44. pisarzowice, kościółek 
wnieBowzięcia najświęt-
szej maryi panny został wy-
budowany w XVI w. W strefie 
sacrum znajduje się pozosta-
łość renesansowej loży kolator-
skiej z drewnianą przesłoną. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
rzeźbiony pentaptyk z 1521 r. 

ze sceną Wniebowzięcia NMP, który 
jest jednym z nielicznych zachowanych 
bez większych zmian retabulów (czyli 
nastawów ołtarza) na Śląsku.
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45. szarocin, po 1740 r. hrabia 
von Zedlitz przebudował stary 
dwór na styl barokowy i dzisiejszą 
siedzibę. Pałac jest przykładem 
połączenia zabytku z ważną funk-
cją społeczną – mieści się tu Dom 
Pomocy Społecznej.

46. Leszczyniec, znajduje się tu 
najlepiej w regionie zachowany, XIX-
-wieczny piec wapienniczy zbudo-
wany na planie zwężającego się ku 
górze sześciokąta, odnowiony sta-
raniem właścicieli posesji, Państwa 
Krotoskich.

47. czarnów, wyznawcy 
Pana Śiwy zagospodarowali 
tu teren w kilku miejscach wsi, 
łącząc kultury i religie. Znaj-
duje się tu plac z pogańskim 
bóstwem patrzącym na cztery 
strony świata, czyli Światowi-
dem, greckie boginie i sami 
wyznawcy Hare Kryszna. Pałac 
Śiwy został wzniesiony kilka lat 
temu, a miejsce wybrane zosta-
ło nie przez przypadek. 

48. skaLnik, konie apokaLipsy, grupa granitowych, 16 m ostań-
ców, a powyżej najwyższy szczyt Rudaw Janowickich – Skalnik, pod 

szczytem grupa skalna Mała 
Ostra z platformą widokową, 
skąd roztacza się jedna z naj-
piękniejszych panoram Karko-
noszy i Gór Izerskich oraz Kotli-
ny Jeleniogórskiej.

49. rędziny, przełęcz 
rędzińska – rozdziela główny 
grzbiet Rudawach Janowickich 
od masywu Wielkiej Kopy. Roz-
ległe siodło z pięknymi pano-
ramami na sąsiednie pasma 
górskie, przełom Bobru, oraz 

Kotlinę Kamiennogórską. Zbudowa-
no tu „krzyż milenijny”, a raz w roku 
odbywa się na przełęczy festiwal 
„CzarnOFF Fest”.

50. raszów, gotycki kościół 
pw. niepokaLanego poczę-
cia najświętszej marii panny 
z XV wieku kryje wewnątrz niesa-
mowite skarby – w dobudowanej 
w XVI wieku do południowej części 
świątyni znajduje się mauzoleum 
rodziny Schaffgotschów, najliczniej-

szy i najcenniejszy zespół 
sepulkralny (czyli związa-
ny z kultem zmarłych) na 
Dolnym Śląsku. Składają 
się na to dwie wysokie ka-
mienne tumby grobowe, 
sześć renesansowych płyt 
nagrobnych z XVI-XVII w. 
a także 11 renesansowych 
epitafiów członków rodzi-
ny Schaffgotsch z lat 1590-
1621. 

51. koLorowe jeziorka – na początku XVIII w. zaczęto tu wydoby-
wać łupki pirytonośne, w które obfituje tutejsza gleba. Powstała kopal-
nia pirytu, który był następnie przerabiany na kwas siarkowy. W począt-
kach XX wieku, po zaprzestaniu 
wydobycia, nieprzepuszczalne 
grunty wypełniły się wodą, 
która ze względu na skład che-
miczny dna przybrała różne ko-
lory: Żółte Jeziorko, Purpurowe 
Jeziorko, Błękitne, oraz Zielony 
Stawek.

52. ciechanowice, pałac 
z roku 1568. Wśród zachowa-
nych elementów wystroju i wy-
posażenia wymienić należy: 
sklepienia kolebkowe i krzy-
żowe, stiuki, kamienne kominki, dekoracyjne obramienia okien, por-
tale, balustrady, drewnianą boazerię, ale przede wszystkim wyjątkowo 
cenne i ciekawe nawarstwienia malarskie ścian – datowane od XVI do 
XIX w. a także fragmentarycznie zachowany, drewniany i polichromo-
wany strop z XVI w. Najcenniejsze, XVI-wieczne freski (ornamentalne i fi-
guralne, a nawet iluzjonistyczne, z licznymi niemieckimi inskrypcjami) 
pokrywają niemal całe ściany pomieszczeń na I piętrze.
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53. ciechanowice, grani-
towa płyta nagroBna grafa 
(czyLi hraBiego) friedricha 
Von moLtke z napisem w tłuma-
czeniu: Friedrich Graf von Moltke 
ur. 28.01.1789 w Wolde. Służył jako 
kapitan w sztabie pułku gwardii kor-
pusu i jako adiutant Blüchera z wia-
d o m o ś c i ą 
o zwycięskiej 
bitwie nad 
Kaczawą wy-
słany, utonął 

27.8.1813 w Łabie. Dzielny zwiastun zwycięstwa! 
Ciebie wyprzedziła śmierć w wiadomości o powo-
dzi, a bohaterski duch żyć będzie w wiecznym forcie. 
Powyżej płyty zbudowano 11 metrową wieżę 
widokową nawiązującą charakterem do histo-
rycznych budowli, skąd roztacza się widok na 
pałac, Dolinę Bobru i Rudawy Janowickie. 

54. pastewnik, nad wsią 
widnieje biała kula radaru meteorologicznego. Jest 
to radar burzowy o zasięgu 250 km – część systemu 
POLRAD, stworzonego w 1999 roku po „powodzi 
tysiąclecia”. Jest to jedna z ośmiu instalacji służą-
cych monitoringowi meteorologicznemu kraju. Ra-
dar dopplerowski, na podstawie tzw. odbiciowości 
szacuje sumę opadów oraz prędkość i kierunek ich 
przesuwania się opadu nad terenem. Radar zbudo-
wano na terenie dawniej zajmowanym przez wojsko 
(352 kompanię radiotechniczną – część 35 batalio-
nu radiotechnicznego z Wrocławia; JW 1642). 

55. pastewnik, 
ruiny kościoła – 
na łąkowym stoku 
znajduje się niewielki 

cmentarz otoczony kamiennym murem, 
a na nim obrośnięta bluszczem roman-
tyczna, kamienna wieża – pozostałość 
po ewangelickim gotycko-renesanso-
wym kościele katolickim, który wybu-
dowano na przełomie XV i XVI w. Była 
to jednonawowa otoczona kamiennym, 
istniejącym do dziś kamiennym mu-
rem, kamienna budowla z prezbiterium 
i obrośniętą bluszczem wieżą. Kościół 
został opuszczony jeszcze na początku 
XIX w., natomiast cmentarz jeszcze kilka 
lat temu był wykorzystywany. 

56. marciszów, jednonawo-
wy, gotycki kościół pw. św. 
katarzyny wzniesiony w XIV wie-
ku. Budowlę wieńczy kwadratowa 
wieża z drewnianym szalunkiem 
tzw. makowicą, na której widnieje 
dawny zegar słoneczny, a wieżę 
zdobi ostry hełm iglicowy. We wnę-
trzu pozostałości pierwotnego wy-
posażenia, m.in. kamienne sakra-
mentarium z XIV w. oraz drewniana 
ambona z 2. poł. XVIII w. Jednak 
perłą architektury jest umiejsco-
wiony w południowej elewacji zespół siedmiu wspaniałych, renesanso-
wych, kamiennych płyt nagrobnych rodu von Zedlitz.

57. gostków, ruiny ko-
ścioła ewangeLickiego, 
wzniesionego w 1785 r., a znisz-
czonego w 1945  r. Budowla na 
podstawie prostokąta z wieżą 
od zachodu i bogatymi archi-
tektonicznymi portalami wej-
ściowymi robi wrażenie. Dawna, 
klasycystyczna bryła z salową 
nawą otoczoną emporami 
wciąż imponuje swą wielkością. 
Za ruinami znajduje się dawny 
cmentarz poewangelicki, jeden 
z najokazalszych w regionie, 

wspaniale odnowiony staraniem gostkowskiej Fundacji Anna. Dziesiąt-
ki uratowanych nagrobków i kaplica są dowodem na to, że da się przy-
wrócić nawet to, co utracone i że pamięć i szacunek dla historii mogą 
być bardzo ważne. 

58. gostków, na wzniesieniu we 
wschodniej części wsi usytuowany 
jest wiatrak z XVIII w. typu holen-
derskiego (czyli taki, gdzie do kierun-
ku wiatru obracają się same śmigła 
wiatraka na ruchomej koronie, a nie 
tak, jak w przypadku koźlaka – cały 
wiatrak), zabytek został odrestauro-
wany w latach 90. XX w. i dziś stanowi 
istotną dominantę krajobrazową.

59. stare Bogaczowice, jedna 
z piękniejszych na Śląsku kaplic pw. 
św. Anny z 1736 roku. Wewnątrz 
zachowała się ambona z 1814 roku, 
tabernakulum oraz dekoracja fresko-
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wa przedstawiająca Pięć Radości 
św. Anny autorstwa Franza Heigela 
z 1736 roku. Freski zdobią całą prze-
strzeń sklepienia nawy głównej, 
prezbiterium, empory organowej 
oraz ścianę wschodnią kaplicy. Wy-
strój przypisywany jest najlepszym 
mistrzom śląskiego baroku. Przed 
kaplicą znajduje się rzeźba św. Anny 
oraz obelisk zwieńczony krzyżem. 

60. stare Bogaczowice, ro-
mantyczne ruiny wiatraka 
typu hoLender położone są 
na wzgórzu w przepięknej sce-

nerii rzepakowych upraw. 
Kubatura dawnego młyna na 
wiatr to 300 m sześciennych 
a powierzchnia 61 m2. Budynek 
murowany z cegły, na podmu-
rówce kamiennej i otynkowa-
ny. Posiada trzy kondygnacje 
dzielone stropami. W drugiej 
kondygnacji istnieją w niszach 
cztery kwadratowe okienka. 
Drzwi wejściowe obramowano 
kamiennym portalem. Zacho-
wały się fragmenty kamieni 
żarnowych. 
 

61. stare Bogaczowice, cysterska deLegatura: dawny zespół 
pocysterski to klasztor i kościół parafialny pw. św. Józefa – jednonawo-
wy, emporowy, ufundowany pod koniec XVII wieku. Wewnątrz zacho-
wało się bogate wypo-
sażenie pochodzące 
z okresu budowy, m.in. 
ołtarz główny, który 
trafił tu w 1728 roku 
z rozebranego stare-
go kościoła opackiego 
w Krzeszowie. Nieopo-
dal kościoła znajduje 
się dawny zespół klasz-
torny cystersów z XVII 
w. Są to zabudowania 
prepozytury opactwa 
krzeszowskiego.

62. chwaLiszów, w dolnej części wsi znajduje się istna perełka bu-
downictwa – najstarszy na Dolnym Śląsku, wiejski dom mieszkalny 
z 1578 roku zbudowany z tzw. „Pruskiego muru”, czyli z cegły i polnego 

kamienia, lub z tego co po prostu było 
pod ręką, w formie ścian z widocznym, 
drewnianym szkieletem z belek two-
rzących dodatkowo element ozdobny, 
gdzie ceglane i kamienne pola elewacji 
często były otynkowane. 

63. zamek cisy, pozostałości daw-
nej, potężnej warowni zajmują całe 
zalesione wzgórze (350 m npm.) pod-
cięte skalnym urwiskiem nad potokiem 
Czyżynka. Murowaną warownię wznie-
siono na przełomie XIII/XIV wieku 
z inicjatywy księcia Bolka I Surowego. Na zamku mieszkała Agnieszka 

Habsburżanka, wdowa po Bolku  II 
Świdnickim, a potem służył, jak 
większość okolicznych warowni 
w tamtych czasach, jako siedziba 
band rozbójniczych by w końcu 
zostać podbitym przez Bolka II. 
W trakcie wojen husyckich w 1466 
roku zamek częściowo zniszczono, 
a następnie rozbudowano. I tak 
przeżywał swe wzloty i upadki aż 
do potopu szwedzkiego, kiedy to 
spalony popadł w pozostającą do 
dziś, trwale zabezpieczoną ruinę. 

64. trójgarB, wznosi się na wysokość 778 m. 
To charakterystyczny szczyt, na którym po trwa-
jącej 1,5 roku budowie w 2018 roku otworzono 
jedną z najwyższych w Sudetach, wysoką na 
27,5 metra wieżę widokową. Wokół Trójgarbu, 
w sąsiadujących gminach (Czarny Bór, Stare Bo-
gaczowice i Szczawno-Zdrój) utworzono Eoko-
muzeum – które ma nie tylko chronić przyrodę, 
lecz także wykorzystać jej piękno i atuty w pro-
mocji i rozwoju rynku turystycznego na obsza-
rze gmin. 

65. struga, znajduje się tu czteroskrzydło-
wy pałac wzniesiony ok. 1565 roku jako dwór 
obronny dla Abrahama von Czettritz. Pierwotnie 
(1377) wieża rycerska rodziny von Schaffgotsch. 
W XVIII wieku przebudowany na barokową rezy-
dencję. Obecnie trwają prace remontowe nad 
przywróceniem dawnego stanu obiektu. Całe 
założenie otacza malowniczy park. W dawnej ofi-
cynie pałacowej mieści się hotel i restauracja. Na 
okolicznych wzgórzach 15 maja 1807 roku w Bi-
twie na Czerwonym Wzgórzu, stanęły naprzeciw 
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siebie wojska pruskie oraz 
siły koalicji napoleońskiej 
z polskimi ułanami. W bitwie 
280 polskich ułanów pobiło 
liczniejsze jednostki pruskie 
składające się z 1200 żołnie-
rzy szwadronu huzarów, dra-
gonów, Bośniaków i 4 dział. 
Pojmano ponad 800 jeńców. 
Aby uczcić to wydarzenie co-
rocznie w okolicach pomnika 
upamiętniającego bitwę or-
ganizowana jest jej efektow-
na rekonstrukcja. 

66. LuBomin, kościół podwyż-
szenia krzyża świętego z XVi 
wieku. Na południowej ścianie świą-
tyni znajduje się przepiękna dekoracja 
wykonana techniką sgraffita ze scena-
mi figuralnymi niosącego krzyż Chry-
stusa w otoczeniu apostołów. Po lewej 
stronie scena ofiary Abrahama, a z pra-
wej wywyższenia węża miedzianego. 
We wnętrzu barokowy ołtarz z figurą 
ukrzyżowanego Pana Jezusa, renesan-
sowa chrzcielnica i drewniana ambona 
z 1600 roku.

67. witków śLąski – kościół pw. zwia-
stowania najświętszej maryi panny z XV 
wieku z późnogotycką rzeźbą Matki Bożej Bole-
snej z początku XVI w., barokowy ołtarz główny, 
dwa neobarokowe ołtarze boczne, drewniana po-
lichromowana ambona, oraz prospekt organowy 
z instrumentem z 1879 r. W dolnej części wsi figu-
ra Modlącego się Chrystusa bez Krzyża – przykład 

barokowej sztuki 
ludowej.

68. jaczków – 
kościół pw. mat-
ki Bożej częstochowskiej z 1586 
roku we wnętrzu kryje istne skarby 
sztuki sakralnej, m.in.: renesansowy oł-
tarz z 1612 r., renesansową chrzcielnicę 
z 1601 r., gotycką rzeźbę z XV w. i wielkiej 
precyzji nagrobne epitafia.

69. czarny Bór, Barokowy pa-
łac z XViii wieku wybudowany 
dla rodziny von Czettritz-Neuhaus. 
Dziś Ośrodek Leczenia Uzależnień 
Alkoholowych. Obok spichlerz 
przypałacowy pochodzący z poł. 
XVIII w., który imponuje swoją mo-
numentalnością. W dolinie Lesku 
Zamek Lubno – ruina unikatowego 
w skali regionu grodu typu nizinne-
go, który powstał na początku XIV w. 

70. czarny Bór, karczma, 
w której 20 września 1790 r., za-
trzymał się i jadł Johann Wolfgang 
von Goethe w trakcie podróży 
z Wałbrzycha do Kamiennej Góry. 
„Karczma Kamienna” działa z po-
wojenną przerwą od 1780 roku, 
i jest to najstarsza gastronomia 
w regionie. Zachowały się sklepie-
nia i posadzki, sprawiając, że wnę-
trza mają swój pierwotny klimat. 

71. Boguszów-gorce, ra-
tusz miejski jest najwyżej poło-
żonym Ratuszem w Polsce (581,58 
m npm.), wzniesiony w 1731 r. na 
miejscu spalonej gorzelni. 

72. Boguszów-gorce, szyB 
witoLd, z wystawą poświęco-
ną historii górnictwa w regionie. 
Budynek nadszybia wieńczy plat-

forma widokowa, skąd zapie-
rający dech widok na masyw 
Mniszka i Chełmca. Obecnie 
„Witold” to Centrum Kultural-
no-Kongresowe. W dawnym 
budynku „nadszybia” działa 
Górnicza Izba Pamięci z ekspo-
natami poświęconymi wydo-
byciu węgla w regionie. 
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73. Boguszów-gor-
ce, kościół zesła-
nia ducha świętego 
z 1928 r. to przykład 
modernizmu w regionie. 
Po lewej stronie od wej-
ścia niezwykła i piękna, 
rzeźbiona figura ukrzy-
żowanego Chrystusa, to 
dość nietypowe przedsta-
wienie, bo ukazuje Jezusa 
wciąż żywego, z uniesioną 
nad ramionami głową. 

74. Boguszów-gorce, góra mniszek to lakkolit, który powodu-
je wybrzuszenie się warstw skalnych w kształcie równomiernej kopuły. 
W południowym zboczu znajdują się szczeliny wiatrowe: Jaskinia Po-
dłużna Szczelina I ma 20 m długości i 13,5 m głębokości, oraz Podłużna 
Szczelina II, o długości 63 m i głębokości sięgającej do 36 m. W dawnym 
kamieniołomie melafiru wyczyszczono skałę i oberwano ruchome bloki 
a ściany wyposażono w punkty asekuracyjne do wspinaczki skalnej.

75. chełmiec (851 m npm.) – drugi szczyt Gór Wałbrzyskich, na 
wierzchołek wiedzie droga krzyżowa Górniczego Trudu, gdzie w 1888 
roku wybudowano 22-metrową, kamienną wieżę widokową. Obok 
znajduje się Radiotelewizyjny Ośrodek Nadawczy Chełmiec oraz impo-
nujący maszt telekomunikacyjny o wysokości 69 m, a poniżej 45-metro-
wy, nocą iluminowany krzyż milenijny.

76. szczawno-zdrój, 
haLa spacerowa – zbudo-
wana w 1896 roku na miej-
scu swej poprzedniczki, która 
spłonęła 3 lata wcześniej. 
Budowla o szerokości 15 m, 
długości 77 m i wysokości 
10 m z przepiękną dekoracją 
sgraffitową umiejscowioną na 
przylegającej do Hali elewacji 
budynku Biała Sala jest perłą 
uzdrowiska. Hala Spacerowa 
połączona jest z Pijalnią Wód 
Mineralnych, 

77. szczawno-zdrój – pijaLnia wód mineraLnych powstała 
1896 r. i oferuje 4 różne ujęcia źródlane: „Dąbrówki” (przy problemach 

z wątrobą, drogami żółciowy-
mi, żołądkiem, jelitami), „Marty” 
(polecana osobom z chorobami 
układu moczowego i pokar-
mowego), „Mieszka” (pomaga 
oczyścić układ oddechowy) oraz 
„Młynarza” (zalecany przy róż-
nych dolegliwościach narządów 
trawiennych). Wszystkie wody 
oraz ich mieszanki można zaku-
pić w butelce i zabrać ich cudow-
ną moc do domu.
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78. szczawno-zdrój, dom zdrojowy, powstał na przełomie 
lat 1909-10. W momencie oddania do użytku był to największy i naj-
nowocześniejszy hotel na całym Śląsku. A także najokazalszy budynek 
w Szczawnie-Zdroju i jedno z piękniejszych sanatoriów w kraju. Dom 
Zdrojowy to także pierwowzór Grand Hotelu w Sopocie, który to jest 
jego wierną kopią. Budynek otacza Park Zdrojowy z niezwykle bogatą 
roślinnością. Rosną tu m.in. cyprysiki, kilkanaście gatunków klonów, ży-
wotnik wschodni, grójecznik japoński, 
platan kloniasty, tulipanowiec amery-
kański, krzew cisu, jesion amerykań-
ski, halezja karolińska, naparstnica 
purpurowa, sumak octowiec, choina 
kanadyjska, a także drzewa magnolii.

79. szczawno-zdrój, dom no-
BListy gerharta hauptmanna. 
W Szczawnie-Zdroju urodzili się bra-

cia Gerhart (1862 
r.) i Karl (1858 r.) 
Hauptmannowie. Budynek pochodzi z 1818 r. i był 
kilkakrotnie przebudowywany. 

80. dzikowiec, Góra Dzikowiec to centrum spor-
tów ekstremalnych latem i zimą – szczyt położony 
w środkowo-północnej części Gór Kamiennych jest 
miejscem, które łączy rekreację z miłością do spor-
tu. Na jej północno-wschodnim zboczu położony 
jest Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Góra Dziko-
wiec”. Na stoku narciarskim działa system sztucz-
nego naśnieżania, wyciąg orczykowy oraz kolej 
linowa. Na szczycie wznosi się 20-metrowa wieża 
widokowa, dla rowerzystów wytyczono trasy rowe-
rowe oraz dwie ekstremalne trasy downhill.

81. Lesista wieLka – 851 m npm. Cieka-
wostką jest zlokalizowany na północno-wschod-
nich stokach system trzech, prostopadłych 
szczelin wiatrowych o głębokości ok. 5 metrów, 
powstałych na skutek erozji. 

82. unisław śLą-
ski, dawny cmen-
tarz i ruiny kościo-
ła ewangeLickiego 
z 1742 roku, budowla ze strzelistą wieżą 
i położona obok dawna pastorówka z man-
sardowym dachem pełniąca również funkcję 
szkoły ewangelickiej.

83. kochanów 
stół sądowy – 
to dawny pomnik 
średniowiecznego 
prawa zlokalizo-
wany w pobliżu 
wsi Kochanów. 
Wykonany z pia-
skowca stół o wy-
miarach 200 x 76 

cm wraz z ośmioma kamiennymi siedziskami 
służył dawniej sądom wiejskim i kościelnym 
do rozstrzygania sporów. Jest to jedyny na Dolnym Śląsku pomnik śre-
dniowiecznego prawa w formie kompletnej, sędziowskiej loży zacho-
wanej wraz z siedzeniami. 

84. kochanów, kochanowskie 
jaskinie, pseudokrasowe, o długości 
dochodzącej do 600 metrów długości. 
Wejścia do grot znajdują się w lasku, 
w ścianie owalnego, piaskowcowego 
zapadliska. Najokazalsza rozpoczyna 
się dużą komnatą o kilkunastometrowej 
długości.

85. różana, czartowskie 
skały, zbudowane z liczącego 
220 milionów lat, triasowego, 
czerwonego piaskowca. Szcze-
gólnie interesująco prezentują 
się położone w górnych partiach 
wypreparowane erozją okna skal-
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ne i iglice. Po północnej stro-
nie szosy znajduje się potężny 
ostaniec „Samotna” oraz do-
skonałe miejsce odpoczynku, 
a po południowej skałki z efek-
townym, skalnym oknem – 
jedynej takiej, piaskowcowej 
formie skalnej w Polsce. 

86. różana, pod numerem 
28 jedyna zachowana w re-
gionie, dawna kuźnia z 1769 
roku. Specjalizowano się tu w podkuwaniu wołów, które należało 
unieść w górę przy pomocy systemu pasów i wyciągu, gdyż wół nie po-

trafi zgiąć nogi tak jak koń.

87. łączna – od 2012 roku działa 
tu zoo – prywatny ogród zoologiczny 
o powierzchni 12 ha. Zgromadzono tu 
ponad 100 gatunków dzikich zwierząt ze 
wszystkich kontynentów. Na wybiegach 
możemy podziwiać tygrysy, kangury, 
surykatki, antylopy, wilki polarne, lemu-
ry katta oraz jedyny w Polsce pół wolny 
wybieg łączony, na którym znajdują się 
lemury, gibony białorękie oraz gerezy abi-
syńskie. 

88. mieroszów – kościół pw. św. 
michała z XV wieku. Ciekawostką 
jest narożny kamień z datą oraz unika-
towe nagrobne epitafia z czerwonego 
piaskowca umieszczone w zewnętrz-
nym murze kościoła,

89. mieroszów, rynek i kamienice 
z przełomu XViii/XiX wieku po-

chodzą z okresu 
największego 
rozkwitu mia-
sta. Narożna ka-
mienica pierzei 
północnej to 
klasycystyczny 
budynek, który 
obecnie pełni funkcję ratusza. Na miasto war-
to spojrzeć z wieży widokowej zbudowanej 
na Wzgórzu Parkowym, skąd widok również na 
Mieroszowskie Ściany. Za wieżą park rowery: 
„Bike Arena” z rowerowymi trasami enduro i tor 
rowerowy pumptrack. Ale także Aleja Zakocha-
nych, amfiteatr i siłownia.

90. sokołowsko, niewielkie sanatorium w przepastnej i cichej do-
linie Gór Suchych. Najokazalszym obiektem dawnego uzdrowiska jest 
sanatorium Grunwald, wzorowany na europejskich sanatoriach prze-
ciwgruźliczych, zakład leczniczy chorób płucnych dr. Brehmera, bu-
dowla z czerwonej cegły o niesamowitej, potężnej, neogotyckiej bry-
le zwieńczonej strzelistą wieżą z tarasem widokowym. Dawny zakład 
uzdrowiskowy został wybudowany w latach 1862-71, pełnił swoje funk-
cje do lat 90. XX w. W 2005 r. dwa razy był podpalany i popadł w ruinę. Od 
2007 r. Fundacja In Situ – obecny właściciel obiektu, prowadzi jego odbu-
dowę.  W Sokołowsku spędził swe młodzieńcze lata Krzysztof Kieślowski 
mieszkając tu w latach 1951-60. Na 
pamiątkę pobytu reżysera zorganizo-
wano Międzynarodowy festiwal fil-
mów HOMMAGE A KIEŚLOWSKI.

91. sokołowsko, cerkiew św. 
michała archanioła powstała 
na pocz. XX wieku na potrzeby kura-
cjuszy wyznania prawosławnego licz-
nie odwiedzających uzdrowisko. Przy 
świątyni działa pracownia pisania 
ikon oraz galeria ikonopisa Michała 
Boguckiego. 

92. ruiny Xiii-wiecznego zam-
ku radosno znajdują się na wyso-
kości 770 m npm. Historia powsta-
nia łączy warownię z osobą księcia 
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świdnicko-jaworskiego Bolka I, 
a w swych losach jako część 
umocnień granicy z Czechami 
zamek wielokrotnie zmieniał wła-
ścicieli i był przebudowywany 
i odbudowany po licznych woj-

nach i oblężeniach. Od 1497 roku 
pozostaje w ruinie.

93. schronisko andrzejów-
ka uruchomiono w 1933 roku. Ze 
względu na położenie od początku 
swego istnienia cieszyło się wielką 
popularnością wśród turystów. Po-

niżej, na Hali pod Klinem znajduje kompleks narciarski. Przy schronisku 
największy w Górach Kamiennych węzeł szlaków turystycznych wiodą-
cych w Góry Suche. 

94. ryBnica Leśna, 
drewniany kościół pw. 
św. jadwigi, w konstruk-
cji zrębowej, kryty gon-
towym dachem z 1608 r. 
Świątynia jest jednym 
z najcenniejszych przykła-
dów architektury drewnia-
nej w Sudetach. Wewnątrz 
zachowało się cenne, re-
nesansowe wyposażenie 
z okresu budowy, m.in. ka-
setonowy strop w prezbi-

terium, oraz tworzące „triadę 
liturgiczną”: edikulowy ołtarz 
z 1611 r., z reliefami o tema-
tyce chrystologicznej, osa-
dzona na słupie ambona, oraz 
chrzcielnica. 

95. ryBnica Leśna, ka-
mieniołom meLafiru, jest 
największym czynnym kamie-
niołomem w Sudetach. Melafir 

posiada wysoki stopień polerowal-
ności i jest pożądany jako dodatek 
do mas bitumicznych. Jako skała 
cechuje się niskim ciężarem wła-
ściwym (gęstość skały 2,7 g/cm3). 
Wielkość złoża szacuje się na 160 
mln ton! A roczne wydobycie sięga 
1 mln ton!

96. grzędy – kościół św. ja-
dwigi, wzniesiony w XIV w. We-
wnątrz zachował się niekompletny, 
renesansowy ołtarz z XVI w. Na zewnątrz dwa kamienne barokowe 
i renesansowe epitafia, a w bocznym tympanonie wykutym w żółtym 

piaskowcu – palma, symbol 
tego, co doskonałe, duchowe 
i chwalebne. 

97. Błażkowa, przed 2. połową 
XVI  w. górna część posiadłości w Błaż-
kowej nadal pozostawała własnością 
klasztorną, a dolna należała do rodziny 
von Zedlitz zu Lomnitz. Podział majątku 
rodził stałe konflikty między poddanymi obu panów. Ostatecznie prze-
bieg granicy między dobrami ustalił się w 1577 r. Świadczy o tym naj-
starszy w całym regionie kamień graniczny.

ATRAKCJE W REGIONIE ATRAKCJE W REGIONIE
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Jak bezpiecznie jeŸdziæ rowerem
Czy wiecie Pañstwo, co to jest Kodeks Drogowy? 
To zbiór przepisów, które po zwa laj¹ nam bez-
piecz nie poruszaæ siê po dro gach. Ich podstaw¹ 
jest – Pra wo o ru chu dro go wym – Ustawa, która 
6 wrze œnia 2001 roku zosta³a zmie nio na przez 
Sejm. Nowe przepisy obowi¹zuj¹ od 1 stycznia 
2002 roku. 

Zasady korzystania z drogi przez ro we rzy stê
Rowerzysta ma obowi¹zek korzystania z ist nie j¹-
cej drogi dla rowerów ozna czo nej znakiem pio no-
wym (Rys. 1) lub znakiem malowanym na jezdni 
(Rys. 3) lub z dro gi dla rowerów 
i pie szych – ozna czo nych zna kiem 
pio no wym (Rys. 2). 

Jak bezpiecznie jeŸdziæ rowerem?

Na drogach dla rowerów kieruj¹cy ro we rem maj¹ 
pierwszeñstwo przed pie szy mi.

sta po wi nien w pierw szej ko lej no œci ko rzy staæ 
z pobocza, jed no cze œnie pa miê ta j¹c, ¿e na le ¿y 
zre zy gno waæ z jazdy poboczem, gdy jazda ro we-
rem utrud ni ³a by poruszanie siê pieszych lub gdy 
po bo cze nie nadaje siê do jazdy. A kiedy po bo cze 
nie nadaje siê do jazdy? Gdy nie jest do sta tecz-
nie utwardzone i ma sze ro koœæ mniejsz¹ ni¿ 75 
cm. Do pie ro w osta tecz no œci, gdy nie ma drogi 
ro we ro wej i gdy nie mo¿na sko rzy staæ z pobocza 
mo¿ li wa jest jazda praw¹ stron¹ jezdni. Kie ru j¹ cy 
po jaz dem powinien je chaæ mo¿liwie bli sko pra wej 
krawêdzi jezd ni, pewnie i zde cy do wa nie. W przy-
pad ku, gdy jedzie wiê cej ni¿ jeden rower, po win ny 
one po ru szaæ siê je den za dru gim. 

Wspólna jazda osoby doros³ej z dziec kiem
Od 1 styczna 2002 roku osoby doros³e mog¹ 
wy braæ siê na przeja¿d¿kê ro we row¹ z dzieckiem 
poni¿ej 10 lat. Opiekun dziec ka mo¿e poruszaæ 
siê wraz nim po chod ni ku, jad¹c powoli i ustê-
pu j¹c miej sca pie szym.

W razie braku chodnika mo¿e jechaæ po bo czem. 
Wyj¹tkowo, gdy nie ma mo¿ li wo œci korzystania 
z chodnika lub pobocza, opie kun i jad¹ce z nim 
dziec ko mog¹ je chaæ jezd ni¹ po lewej stronie 
(co umo¿ li wia ob ser wa cje nad je¿d¿a j¹ cych 
po jaz dów, któ rym rowerzyœci powinni ust¹piæ 
miej sca – usu n¹æ siê z ich toru jazdy). Opiekun 
i dziecko powinni je chaæ jeden za dru gim jak 

naj bli ¿ej krawêdzi 
jezdni. Osoba 
do ro s³a naj le piej 
tu¿ za dzieckiem 
tak, aby po zo sta-
wa ³o ono pod jej 
kon trol¹. 

Na drogach dla pieszych i rowerzystów kie ru j¹ cy 
rowerem jest obowi¹zany za cho waæ szczególn¹ 
ostro¿noœæ i ustê po waæ miej sca pieszym. 
Gdy nie ma drogi dla rowerów, wów czas rowerzy-

Jazda rowerem po chodniku
Rowerzysta mo¿e wyj¹tkowo skorzystaæ z chod-
ni ka, gdy dozwolona prêdkoœæ dla pojazdów na 
jezd ni przekracza 60 km/h i szerokoœæ chodnika 
wy no si co najmniej 2 m. Wtedy kieruj¹cy rowerem 
jest obo wi¹ za ny jechaæ powoli, za cho waæ szcze-
góln¹ ostro¿ noœæ i ustêpowaæ miejsca pie szym, 
czyli usu waæ siê z ich drogi zapewniaj¹c im swo-
bo dê ko rzy sta nia z chodnika. 

Rys. 3Rys. 1 Rys. 2

Jazda rowerzysty po poboczu
Wjazd rowerzysty z drogi rowerowej na po bo cze 
jest w³¹czaniem siê do ru chu. Dla te go wje¿d¿aj¹c 
na pobocze ro we rzy sta musi zachowaæ szcze gól-
na ostro¿ noœæ i ust¹piæ pierwszeñstwa innym 

uczest ni kom ru-
chu po ru sza j¹ cym 
siê po po bo czu. 

Oznakowanie rowerowe w Czechach
Ponieważ region Kwiatu Lnu bezpośrednio grani-
czy z Czechami, a polski system tras rowerowych 
łączy się i uzupełnia z trasami u naszych południo-
wych sąsiadów poniżej pokazujemy oznaczenia 
rowerowe w Czechach, różnią się one bowiem 
od naszych.
Szlaki rowerowe znakowane są numerami, z po-
działem na krajowe (1-99), regionalne (trzycy-
frowe) i lokalne (czterocyfrowe). 
W terenie poza obszarem zabudo-
wanym można spotkać oznakowa-
nie podobne do naszych szlaków 
pieszych, pas koloru szlaku i dwa 
pasy żółte nad i pod kolorem.

Na przejœciach dla pieszych rowerzysta po wi nien 
prowadziæ rower, nie do pusz czal na jest jazda ro-
we rem po przej œciu.

Rower przeje¿d¿aj¹cy przez jezdniê
Zgodnie z nowymi przepisami kierowca po jaz-
du musi zachowaæ szczególna ostro¿ noœæ przy 
zbli ¿a niu siê do wy zna ko wa ne go prze jaz du dla 
ro we rzy stów. 

Jest zobowi¹zany ust¹piæ pierwszeñstwa ro we rom 
przeje¿d¿aj¹cym przez taki prze jazd. 

Znaki poziome przy wjeŸdzie z drogi podporz¹d
ko wa nej na g³ówn¹
Przy dojeŸdzie do skrzy¿owania na jezdni mog¹ 
byæ umieszczone linie wskazuj¹ce miejsce za-
trzymania siê:

Linia bezwzglêdnego zatrzymania siê – bia³a linia 
ci¹g³a, stosowana razem ze zna kiem pionowym 
„stop”

Linia warunkowego zatrzymania – linia z³o ¿o-
na z bia³ych prostok¹tnych pasków – wskazuje 
miejsce warunkowego za trzy ma nia siê, np. na 
skrzy¿owaniu z sy gna li zacj¹ œwietln¹ lub przed 
przejœciem dla pie szych. 

Obowi¹zkowe wyposa¿enie roweru
Ka¿dy rower poruszaj¹cy siê po drogach pu-
blicznych powinien byæ wyposa¿ony w: przy-
najmniej jeden sprawnie dzia³aj¹cy hamulec, 
sygna³ dŸwiêkowy, lampê ze œwiat³em bia³ym 
lub ¿ó³tym skierowan¹ do przodu (w nocy), czer-
wo ne œwiat³o od bla sko we w dzieñ i czerwone 
œwiat³o w nocy skierowane do ty³u, œwiate³ka 
od bla sko we umo co wa ne na ko³ach. 

BĄDŹ WIDOCZNY na jezdni, ubieraj siê ko lo ro
wo, u¿ywaj nawet w dzieñ czer wo ne go migaj¹
cego œwiat³a tylnego lub ko lo ro wej chor¹giewki 
na elastycznym uchwy cie albo ubioru z odbla
skowymi elementami. 

Opracowanie PTTK 
Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze

(Materia³y wykorzystano za zgod¹ 
Ministerstwa In fra struk tu ry – Krajowej Rady 

Bezpieczeñstwa Ruchu Dro go we go w Warszawie)Zakaz jazdy rowerem

ZNAKI KRAJOWE

R-1

jazda na 
wprost

R-1b

skrêt wg
strza³ki

R-1a

pocz¹tek
szlaku

ZNAKI MIÊ DZY NA RO DO WE DROGOWSKAZ

R-3

drogowskaz

R-2a

skrêt wg
strza³ki

R-2

jazda
na wprost

Karpniki 12km

„Ust¹p pierwszeñstwa przejazdu” – linia sk³a-
daj¹ca siê z bia³ych trójk¹tów 

Oznakowanie rowerowe w terenie

JAK BEZPIECZNIE JEŹDZIĆ ROWEREM JAK BEZPIECZNIE JEŹDZIĆ ROWEREM
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