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WSTĘP

Pasję odkrywania 
Gór Wałbrzyskich 
na rowerze!

W połowie lat dziewięćdziesiątych grupa mło-
dych ludzi zafascynowanych nowym wówczas 

sportem – kolarstwem górskim – zauważy-
ła, że tereny w Wałbrzychu i okolicach zna-
komicie nadają się do jazdy na rowerze 
górskim. Zaczęli się spotykać i spontanicz-
nie organizować wyprawy rowerowe po 
otaczających Wałbrzych górach i lasach. 
Nie mieli wyczynowych rowerów, ani 
markowych strojów, ale uwielbiali rower 

i czerpali wielką radość z jazdy po górach, 
lasach i polach. Przerodziło się to w wielką pasję...

Szerokie leśne i polne 
drogi, ciekawe, długie 
zjazdy oraz podjazdy, 
trudne technicznie od-
cinki – Wałbrzych
i jego okolice to raj dla fanów rowerowego szaleństwa. 
Rozwój kolarstwa MTB w naszym regionie jest bardzo intensywny: 
wiele gmin znakuje trasy rowerowe, przybywa klubów kolarskich oraz 
sklepów rowerowych, organizatorzy maratonów upodobali sobie Góry 
Wałbrzyskie, Kamienne, Sowie i tu lokalizują swoje imprezy rowerowe. 
Ale najważniejsze, że wciąż przybywa kolarzy i miłośników kolarstwa 
MTB, dobrej jakości rowery są coraz tańsze, ich sprzedaż rośnie, czyniąc 
ten sport coraz popularniejszym.
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Dlaczego Wałbrzych jest miastem MTB?

Ważniejsze imprezy kolarskie, które odbyły się
w Wałbrzychu:

Skrót MTB (ang. Mountain Terrain Bike) oznacza rower do jazdy 
w terenie górskim, jednak potocznie tym skrótem przyjęło się również 
nazywać kolarstwo górskie jako sport. Wałbrzych to zielone miasto, 
położone malowniczo w południowo – zachodniej Polsce, 
  w kotlinie otoczonej 

Górami Wałbrzyskimi 
i Kamiennymi, po-
siada wspaniałe wa-
runki i tereny do 
uprawiania właśnie 
kolarstwa górskiego. 
Tej formie sportu 
i rekreacji sprzyja sieć 
oznakowanych tras 

rowerowych, na których 
odbywają  się różne imprezy kolarstwa górskiego, jak np. Maratony MTB
oraz wyścigi Cross Country. Ze wzgl du na korzystne ukształtowanie 
terenu, w Wałbrzychu goszczą również imprezy kolarstwa szosowego, 
w tym nasz narodowy wyścig, Tour de Pologne i słynne już Nocne 
Kryterium Uliczne o Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha. 
Wałbrzyskie trasy rowerowe i tereny do jazdy zyskały uznanie w oczach 
zagranicznych ekspertów kolarstwa oraz sportowców i właśnie tutaj 
odbyło się wiele imprez rowerowych najwyższej rangi.

Oprócz tego w Wałbrzychu jest organizowanych wiele imprez lokal-
nych, np. Górale na Start, Mistrzostwa Dolnego Śląska w jeździe pod 
górę „Specgór”, czy turystyczne rajdy rowerowe. Dodatkowo sporo 
ościennych gmin, jak np. Głuszyca, Szczawno Zdrój czy Boguszów – Gor-
ce, również promuje kolarstwo górskie poprzez organizacje zawodów 
Fourcross (4x4), Downhill (DH) maratonów MTB i wyścigów Cross 
Country (XC). Wszystkie wymienione gminy wytyczają trasy rowerowe, 
dzięki czemu miłośnicy rowerów mogą poruszać się po znakowanych 
trasach w Górach Wałbrzyskich, Kamiennych oraz Sowich. To znaczą-
co wzbogaca ofertę dla rowerzystów przybywających do Wałbrzycha. 
Rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna pozwala na organizację 
ciekawych wielodniowych wycieczek rowerowych. Zapraszamy więc 
wszystkich kolarzy, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, na rower 
do Wałbrzycha, Miasta MTB.

2004 r. Mistrzostwa Europy MTBw kolarstwie górskim (Wałbrzych – Szczawno Zdrój)
2005 r. Puchar Europy w Trialu rowerowym
2006, 2007, 2008, 2009 r.  Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB,
2006 r. Skoda Auto Grand Prix MTB,
2007 r. Mistrzostwa Polski w Trialu rowerowym,
2007 r. Mistrzostwa Europy w Trialu rowerowym,
2007 r 64 Tour de Pologne,
2008 r. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Trialu rowerowym.
2010 r. Mistrzostwa Polski w Cross Country MTB
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Trasa na Chełmiec

Charakterystyka trasy:

Przebieg trasy:

Długość trasy: 16 km
Kolor znaków: niebieski
Najniższy punkt trasy: 439 m n.p.m.
skrzyżowanie ulic Ratuszowej i Andersa
Najwyższy punkt trasy: 851 m n.p.m.
szczyt Chełmca
Różnica wzniesień: 412 m
Trudności techniczne: łatwa
Wymaganie kondycyjne: trudna
Czas przejazdu: ok. 1,5 h

Trasa jest łatwa technicznie, jednak bardzo wymagająca kondycyj-
nie. Prawie w całości wiedzie szutrowymi drogami leśnymi i składa się 
z dwóch głównych elementów: wyczerpującego, ośmiokilometro-
wego podjazdu na szczyt Chełmca oraz zjazdu z tego wzniesienia. 
Trasa poprowadzona jest szeroką szutrową drogą leśną biegnącą wo-
kół góry. Uwaga! Należy zachować ostrożność i odpowiednią prędkość 
podczas zjazdu, ponieważ luźna nawierzchnia powoduje uślizgi.

Trasa rozpoczyna się przy skrzy-
żowaniu ulic Andersa i Ratu-
szowej. Jadąc ulicą Ratuszową 
mijamy kompleks obiektów 
sportowych, następnie skręcamy
w prawo w ulicę Piasta i jedzie-
my brukowaną drogą ok. 1 km. 
Mijamy budynek Leśnictwa Biały 
Kamień i szlaban po czym da-
lej jedziemy asfaltem, który po 
ok. 1 km zmienia się w szeroką 
szutrową drogę leśną. Następ-
nie mijamy skrzyżowanie trasy 

rowerowej z żółtym szlakiem pieszym,  dalej jedziemy prosto, pod-
czas gdy szlak żółty skręca w prawo. Rozpoczynamy już bardziej stro-
my podjazd, by po około 1,5 km ponownie napotkać skrzyżowanie 
z pieszym szlakiem żółtym, jedziemy w prawo do góry. Trawersujemy 
cały czas zbocze Chełmca aż do napotkania szlaków pieszych zielone-
go i niebieskiego. Od tego momentu rozpoczyna się ostatni, liczący 
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Ciekawostki na trasie:

ponad 800 m podjazd na szczyt. Wracamy tym samym fragmentem-
trasy do łącznika ze szlakami zielonym oraz niebieskim i skręcamy 
w lewo, cały czas zjeżdżając leśną drogą aż do przełęczy Rosochata 
(gdzie trasa rowerowa łączy sie z żółtym szlakiem pieszym). Po około 
600 metrach zjazdu przez las dojeżdżamy do drogi, na której rozpo-
czyna się pętla wokół szczytu Chełmca. Pozostałe trzy kilometry do 
końca trasy pokrywają się ze sobą.

· Dawny szyb Anna
· Atrakcje geologiczne (u podnóża Chełmca)
· Wieża widokowa i krzyż milenijny na szczycie Chełmca
· Droga Krzyżowa Trudu Górniczego (początek w Boguszowie-Gorcach)
· Punkt widokowy na szczycie Chełmca
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Trasa na Chełmiec
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Trasa wokół 
Niedźwiadków
Długość trasy: 12 km
Kolor znaków: zielony
Najniższy punkt trasy: 435 m n.p.m. 
al. Wyzwolenia
Najwyższy punkt trasy: 580 m n.p.m.
północno – wschodni stok Niedźwiadków
Różnica wzniesień: 145 m
Trudności techniczne: bardzo trudna
Wymaganie kondycyjne: trudna
Czas przejazdu: ok. 1,5 h

Charakterystyka trasy:
Jest to najtrudniejsza ze wszystkich tras w Wałbrzychu, przeznaczo-
na dla bardziej doświadczonych kolarzy górskich – bardzo urozma-
icona technicznie, trudne i strome podjazdy, wymagające trawersy 
najeżone korzeniami. Do jej pokonania niezbędne są dobre wyczucie 
równowagi oraz umiejętności techniczne i dobre opanowanie rowe-
ru. To prawdziwa trasa kolarstwa górskiego, gdzie można sprawdzić 
swoje umiejętności i wydobyć możliwości własnego roweru. 
A najlepsze jest to, że zaczyna się w centrum miasta! 
Jadąc po tej trasie można zobaczyć najpiękniejszy wałbrzy-
ski park, zatrzymać się w zabytkowym schronisku Harcówka, 
z fantastycznym punktem widokowym na stare miasto.
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Przebieg trasy:

Ciekawostki na trasie:

Trasa zaczyna się w centrum Wałbrzycha, na ulicy Wyzwolenia przy 
wejściu do Parku im. Jana III Sobieskiego. Stąd, stromym podjazdem 
zmierzamy w kierunku Harcówki. Uwaga, przy tym podjeździe na bar-
dzo ostre zakręty i trawersy! Mijamy Harcówkę i rozpoczyna się dość 
łatwy fragment w Parku, który kończy się na skrzyżowaniu ul. Żwirki 
i Wigury oraz Piłsudskiego. Przy wyjeździe z parku należy zacho-
wać szczególną uwagę przy przejeździe przez drogi publiczne! 
Przejeżdżamy ulicę Piłsudskiego i ulicą Psie Pole (około 1 km) 
kierujemy się w stronę masywu Niedźwiadków. Następnie 
po prawej stronie mijamy Szkołę Podstawową i dojeżdżamy 
do newralgicznego skrzyżowania dróg polnych, gdzie należy 
zachować szczególną uwagę na znaki, by nie zgubić właściwej tra-
sy. My jedziemy prosto, mijając drogę skręcającą w prawo w kierun-
ku Mauzoleum. Tu zaczyna się najtrudniejszy fragment trasy – na 
początku stromy i męczący podjazd wiodący północno-zachodnim 
stokiem Niedźwiadków, kończący się przyjemnym, ale stromym zjaz-
dem szutrową drogą. Następnie przecinamy niebieski szlak pieszy 
i wjeżdżamy na łąki, których skrajem docieramy ponownie do grani-
cy lasu (kolejny raz trzeba uważać na znaki, by się nie zgubić). Teraz 
rozpoczyna się dwukilometrowy odcinek o bardzo trudnej charakte-
rystyce, wiodący południowo – zachodnim stokiem Niedźwiadków. 
Krótkie, ale strome podjazdy i zjazdy, korzenie oraz trudne trawersy – 
esencja jazdy na rowerze górskim. Ten fragment kończy się zjazdem 
o dł. około 1 km szutrową drogą w stronę Mauzoleum, a następnie, 
obok ogródków działkowych, do ulicy Jagiellońskiej. Zjeżdżamy tą ulicą 
do skrzyżowania z ul. Mickiewicza, gdzie kończy się trasa.

Zabytkowy Park Miejski im. Jana III Sobieskiego
Schronisko górskie w mieście – Harcówka
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Trasa wokół 
Niedźwiadków
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Trasa wokół Książań-
skiego Parku Krajobra-
zowego
Długość trasy: 20 km
Kolor znaków: zielony
Najniższy punkt trasy: 311 m n.p.m. 
Pełcznica
Najwyższy punkt trasy: 440 m n.p.m. 
wzgórze obok ogródków działkowych 
na Podzamczu
Różnica wzniesień: 139 m
Trudności techniczne: łatwa
Wymaganie kondycyjne: łatwa
Czas przejazdu: ok. 2 h

Charakterystyka trasy:

Przebieg trasy:

Łatwa a jednocześnie niebywale atrakcyjna trasa. Prawie cała biegnie 
szerokimi drogami szutrowymi, polnymi i leśnymi, a niewielki frag-
ment tzw. kocimi łbami w Pełcznicy. Trasa bardzo ciekawa pod wzglę-
dem bogactwa w walory krajobrazowe i kulturowe. Na trasie znajduje 
się tylko jeden techniczny zjazd/podjazd, jednak jest on bardzo krótki 
(około 70 m) i kolarze dysponujący słabszą techniką mogą ten frag-
ment pokonać schodząc z roweru.

Początek trasy znajduje się obok parkingu przed zamkiem Książ, bar-
dzo łatwy dostęp na trasę jest również z wałbrzyskiej dzielnicy Pod-
zamcze. Rozpoczynamy na przedzamczu zamku Książ, zjeżdżając 
obok niewielkiej budki strażników i po krótkim zjeździe po prawej 
stronie mijamy amfi teatr. Jedziemy dalej kocimi łbami i po prawej 
stronie mijamy zabudowania  Stada Ogierów Książ. Następnie, ra-
zem z czerwonym szlakiem pieszym, zjeżdżamy w stronę Pełczni-
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Ciekawostki na trasie:

cy skręcamy w lewo, podczas gdy szlak czerwony biegnie dalej prosto. 
Teraz następuje fragment o długości około jednego kilometra wiodący 
skrajem lasu aż w pobliże słynnego Cisu Bolko, gdzie skręcamy w pra-
wo (uwaga na znaki - wjazd na łąkę). Teraz, razem z zielonym szlakiem 
pieszym (Szlak Zamków Piastowskich), jedziemy szeroką szutrową dro-
gą leśną w stronę ruin zamku Cisy. Następnie skręcamy w lewo, kieru-
jąc się w stronę Strugi i tam czeka na nas atrakcja – przejazd przez płyt-
ki bród rzeczny. Po przejechaniu kilometrowego podjazdu, skręcamy 
w lewo i jadąc polną drogą wzdłuż ogródków działkowych wspina-
my się na najwyższy punkt trasy, za którym znajduje się bardzo szybki 
zjazd. Podążając tą samą drogą dojeżdżamy do skraju lasu, gdzie musi-
my skręcić w prawo i dalej jechać dwukilometrowym odcinkiem wzdłuż 
granicy lasu, między polami. Po prawej stronie widać zabudowania wał-
brzyskiej dzielnicy Podzamcze. Następnie jedziemy wzdłuż al. Podwale, 
by przy jej końcu skręcić w lewo i przekroczyć betonowy mostek nad 
rzeką Szczawnik. Następnie mijamy kościół św. Anny i zjeżdżamy uli-
cami Zakole i Lubiechowską, ponownie przejeżdżamy przez mostek 
i jadąc dalej ulicą Lubiechowską skręcamy w prawo i rozpoczynamy dość 
trudny podjazd, który kończy się wjazdem na zabytkową aleję kasztano-
wą. Po jej minięciu skręcamy w lewo, na asfaltową drogę i po około 600 
metrach skręcamy w aleję parkową (droga asfaltowa wiedzie na parking). 
Przejeżdżamy około 400 metrów, mijamy bramę wjazdową do parku 
i zjeżdżamy do parkingu przy zamku Książ, gdzie kończy się nasza trasa.

· Zamek Książ
· Amfi teatr przy zamku Książ
· Stado Ogierów Książ
· Cis Bolko
· Ruiny zamku Cisy
· Kościół św. Anny
· Zabytkowe założenia parkowe
· Punkt widokowy przy zamku Książ
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Trasa wokół Książańskiego 
Parku Krajobrazowego
Trasa rowerowa „Wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego” 

została wytyczona przy współudziale Gminy Świebodzice.
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Trasy wokół Ptasiej 
Kopy 
Długość trasy: 14 km
Kolor znaków: niebieski
Najniższy punkt trasy: 425 m n.p.m.
ul. 11 Listopada
Najwyższy punkt trasy: 536 m n.p.m.
Rozdroże pod Ptasią Kopą
Różnica wzniesień: 111 m
Trudności techniczne: łatwa
Wymaganie kondycyjne: łatwa
Czas przejazdu: ok. 1 h

Charakterystyka trasy:
Najprostsza trasa rowerowa w Wałbrzychu. Płaska, występuje jedynie 

kilka krótkich, choć dość stromych podjazdów zboczem Lisiego Ka-

mienia. Pozostała część trasy wiedzie szutrowymi i asfaltowymi droga-

mi nad Poniatowem i Osiedlem Starym. Jest znakomita dla początku-

jących rowerzystów górskich, bardzo łatwa technicznie i kondycyjnie, 

a w czasie jazdy można podziwiać przepiękne panoramy miasta. 

Uwaga: do znaków niebieskich prowadzą również dwie trasy koloru 

czarnego, pozwalające wjechać na trasę od ulicy Wrocławskiej i ulicy 

Władysława Orkana.
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Przebieg trasy:
Trasa jest oznakowana kolorem niebieskim, jazdę rozpoczynamy przy 
ulicy 11 Listopada, obok PSP 22 i ulicą Różaną kierujemy się pod górę. 
Po około 300 metrowym, dość stromym podjeździe, dojeżdżamy do 
skrzyżowania, gdzie rozpoczyna się pętla wokół Ptasiej Kopy (590 m 
n.p.m.). Tu skręcamy w lewo w ulicę Kazimierza Pułaskiego i przejeżdża-
my powyżej cmentarza, a po jego minięciu skręcamy w prawo do góry 
i jedziemy wzdłuż ogródków działkowych . Docieramy do szerokiej szu-
trowej leśnej drogi,  po prawej mijając wierzchołek Ptasiej Kopy, skrę-
camy w lewo i kierujemy się  w stronę Czarnoty (526 m n.p.m.), jadąc 
następnie jej prawym stokiem,  tzw. Długą Łąką. Droga prowadzi nas do 
ulicy Rodziny Burczykowskich, gdzie skręcamy w prawo i jedziemy, do 
ulicy Sosnowej. Następnie skręcamy w ulicę Wiśniową i dojeżdżamy do 
ulicy Warszawskiej. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, a następnie na 
wysokości Osiedla Starego, skręcamy ponownie w prawo w kierunku 
Lisiego Kamienia (613 m n.p.m.). Tu wjeżdżamy na szutrową drogę, któ-
ra prowadzi nas zboczem góry do ulicy Świerkowej. Za znakami zjeż-
dżamy polną drogą i docieramy do Kolonii Trzech Róż, a następnie do 
ulicy Różanej, gdzie kończy się i rozpoczyna nasza pętla.

17



Trasy wokół 
Ptasiej Kopy 
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Zielona Trasa Toyoty
Długość trasy: 8 km
Kolor znaków: zielony
Najniższy punkt trasy: 425 m n.p.m. 
ul. 11 Listopada
Najwyższy punkt trasy: 580 m n.p.m. 
Rozdroże pod Lisim Kamieniem
Różnica wzniesień: 155 m
Trudności techniczne: trudna
Wymaganie kondycyjne: średnie
Czas przejazdu: ok. 45 min

Charakterystyka trasy:
Najkrótsza z wałbrzyskich tras rowerowych, ale nie najłatwiejsza 
– składa się ze stromego technicznego podjazdu i szybkiego zjazdu. 
Trasa przecina masyw Ptasiej Kopy i łączy dwie dzielnice: Stary Zdrój 
i Poniatów. Na trasie znajdują się dwa fantastyczne punkty widokowe.
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Przebieg trasy:
Start przy ulicy 11 Listopada, obok PSP 22. Ulicą Różaną kierujemy się 
pod górę. Dojeżdżamy do skrzyżowania, gdzie rozpoczyna się pętla wo-
kół Ptasiej Kopy. Tu skręcamy w lewo w ulicę Puławskiego, przejeżdża-
my powyżej cmentarza, a po jego minięciu skręcamy w prawo do góry 
i jedziemy wzdłuż ogródków działkowych (po prawej stronie). Dociera-
my do szerokiej szutrowej leśnej drogi,  dojeżdżamy do rozwidlenia, tu 
za szlakiem czarnym pieszym skręcamy w prawo i trawersując zbocze 
Lisiego Kamienia (603 m. n.p.m.) jedziemy w kierunku Kolonii Trzech 
Róż. Następnie skręcamy ostro w lewo, stromo pod górę i jedziemy 
w kierunku szczytu Lisiego Kamienia (przed szczytem punkt widokowy), 
a po chwili rozpoczynamy zjazd w kierunku Poniatowa. Dojeżdżamy do 
skrzyżowania szlaków pieszych: czarnego i czerwonego, podążając za 
nimi dotrzemy do punktu widokowego na Długiej Łące. Stąd zjeżdżamy 
do Poniatowa do ulicy Rodziny Burczykowskich, a następnie  Sosnowej. 
Skręcając w lewo, ulicą Warszawską docieramy do ul. W. Orkana, gdzie 
kończy się trasa.

Ciekawostki na trasie:
·Punkt widokowy pod szczytem Lisiego Kamienia (603 m n.p.m.)
· Punkt widokowy i miejsce wypoczynkowe nad Długą Łąką
· Krzyż pokutny przy ul. Świerkowej
· Atrakcje geologiczne i skałki na Ptasiej Kopie i Lisim Kamieniu
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Trasa wokół Borowej
Długość trasy: 20 km
Kolor znaków: zielony
Najniższy punkt trasy: 455 m n.p.m. 
ulica Poznańska
Najwyższy punkt trasy: 729 m n.p.m. 
Rozdroże Ptasie
Różnica wzniesień: 274 m
Trudności techniczne: średnie
Wymaganie kondycyjne: trudna
Czas przejazdu: ok. 2,5 h

Charakterystyka trasy:

Trasa dość trudna, ale najbardziej zróżnicowana ze wszystkich tras 
wałbrzyskich. Bardzo atrakcyjna pod względem widokowym, jedno-
cześnie wymagająca dobrego przygotowania kondycyjnego. Frag-
ment trasy biegnie nad nieczynnym kamieniołomem, skąd roztacza 
się jedna z najpiękniejszych panoram południowej części Wałbrzycha. 
Piękne szerokie dukty leśne, imponujący widok na Góry Kamienne – 
to najważniejsze cechy tej trasy.

Przebieg trasy:
Trasa zaczyna się przy dworcu kolejowym Wałbrzych Główny. Alter-
natywnie można ją rozpocząć od ul. Niepodległości przy wiadukcie 
kolejowym, wjeżdżając w ulicę Reymonta. Tu zaczynamy podjazd 
ulicą Kosynierów w kierunku kolonii Nowy Dom, gdzie możemy obej-
rzeć budynek posiadający piękną konstrukcję szachulcową. Skręcamy 
w prawo, mijając budynek Leśnictwa Glinica. Krótki, ale bardzo stro-
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Ciekawostki na trasie:

my podjazd prowadzi nas do dalszych zabudowań kolonii Nowy Dom, 
po prawej szlak żółty skręca na Górę Zamkową (618 m n.p.m.), na której 
znajdują się ruiny zamku Nowy Dwór, a my jedziemy dalej prosto, gdzie 
po około 100 m można zobaczyć kapliczkę na modrzewiu będącym po-
mnikiem przyrody. Wjeżdżamy do lasu, szlak żółty skręca w lewo, my dalej 
prosto, jadąc w dół docieramy do skrzyżowania dróg leśnych, skręcamy 
w lewo i rozpoczynamy podjazd szeroką szutrową drogą leśną w kierun-
ku Kamionki. Po około czterech kilometrach, po wyjeździe z lasu otwiera 
się przed nami przepiękna panorama na Góry Kamienne, w tym masyw 
Bukowca. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą polną, w dół wiedzie 
droga do Kamionki, my skręcamy w lewo do góry i w dalszym ciągu 
jadąc szutrową drogą dojeżdżamy do szlaku czerwonego pieszego, po 
czym objeżdżamy Borową (854 m n.p.m.) drogą, która doprowadza nas 
do Przełęczy Koziej (653 m n.p.m.) Tu skręcamy w prawo, w stronę Po-
krzywianki. Przy mostku skręcamy pod ostrym kątem w lewo i szeroką 
szutrową drogą leśną jedziemy pod górę, by po około kilometrze do-
trzeć do skrzyżowania pod Kozłem. Rozpoczyna się tu płaski fragment 
prowadzący szeroką drogą leśną stokami Kozła (774 m n.p.m.), Wołowca 
(777 m n.p.m.) i Małego Wołowca (718 m n.p.m.). Na tym odcinku znajdu-
ją się dwa punkty widokowe w tym bardzo atrakcyjny nad nieczynnym 
kamieniołomem. Można tam podziwiać rozległą panoramę Gór Kamien-
nych i Wałbrzyskich, południowe dzielnice Wałbrzycha (Glinik, Podgó-
rze) oraz Śródmieście. Zjeżdżamy drogą leśną do rozwidlenia dróg, my 
skręcamy w lewo i rozpoczynamy zjazd, który w końcowej fazie jest dość  
trudny
technicznie. Dojeżdżamy do ulicy Świdnickiej, gdzie skręcamy w lewo, na-
stępnie w ulicę Poznańską. Mijamy po lewej budynek, w którym mieści
się stacja Wałbrzysko – Kłodzkiej Grupy GOPR, obok kościoła skręcamy 
w prawo (ulicą Skłodowskiej - Curie), po czym w lewo ulicą Szkolną. 
Po około 200 metrach dojeżdżamy do wiaduktu kolejowego nad ulicą 

· Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce
· Wysoki na 23 m wiadukt kolejowy 
  z początku XX w.
· Zamek Nowy Dwór
· Zamkowa Góra
· Nieczynny kamieniołom 
  z przepiękną panoramą 
na całą Kotlinę Wałbrzyską
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Trasa wokół 
Borowej
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Trasa wokół 
Wałbrzycha
Długość  trasy: 61 km
Kolor znaków: czerwony
Najniższy punkt trasy: 311 m n.p.m. 
Pełcznica
Najwyższy punkt trasy: 729 m n.p.m. 
Rozdroże Ptasie
Różnica wzniesień: 418 m
Trudności techniczne: trudna
Wymagania kondycyjne: trudna
Czas przejazdu: ok. 4-5 h

Charakterystyka trasy:
Najdłuższa ze wszystkich wałbrzyskich tras rowerowych, częściowo 
wiedzie wspólnie z innymi trasami, gdyż jej celem jest ich połącze-
nie. Obejmuje również swoim zasięgiem sąsiednie gminy: Szczaw-
no-Zdrój, Boguszów-Gorce oraz w niewielkim stopniu Jedlinę-Zdrój. 
Ta trasa daje możliwości kreowania i planowania swoich własnych 
wycieczek rowerowych i możliwości poruszania się między trasami.

Przebieg trasy:
Trasa została tak zaprojektowana, by można było wjechać na nią z 
każdej dzielnicy Wałbrzycha, wykorzystując do tego również inne 
wyznakowane trasy. Jest to pętla, więc wyboru miejsca startu można 
dokonać wedle własnego uznania. Proponowane przez nas miejsce 
startu znajduje się przy kościele pw. św. Anny w dzielnicy Szczawien-
ko. Jedziemy w lewo ul. Lubiechowską, razem z trasą zieloną, po około 
kilometrze dojeżdżamy do przejścia dla pieszych przy Palmiarni. Prze-
kraczamy je i jedziemy około kilometr asfaltem, mijając po prawej stro-
nie zabudowania Palmiarni. Dojeżdżamy do przejazdu kolejowego 
i skręcając w prawo przejeżdżamy go. Teraz, razem z żółto – niebie-
skim szlakiem Ułanów Legii Nadwiślanskiej jedziemy przez malowni-
czy fragment w Książańskim Parku Krajobrazowym (około 3 km). Do-
cieramy do skraju lasu i tu skręcamy w prawo w drogę polną, która 
prowadzi wzdłuż granicy lasu. Po około 2 km droga polna kończy się, 
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a my docieramy do terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
W tym miejscu przekraczamy drogę i skręcamy w lewo, wjeżdżając na 
drogę dla rowerów. Dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy w prawo, po 
około kilometrze ponownie w prawo, jadąc teraz ulicą W. Orkana. Po przeje-
chaniu 400 metrów skręcamy między zabudowaniami w lewo i kierujemy 
się polnymi drogami w stronę Ptasiej Kopy. Teraz wspólnie z trasą niebie-
ską (Wokół Ptasiej Kopy) podjeżdżamy pod osiedle stare a następnie skrę-
camy w lewo jadąc razem z niebieskim szlakiem pieszym. Przekraczamy 
w Kozicach drogę nr 379 i dalej razem z niebieskim szlakiem zjeżdżamy 
do Rusinowa, gdzie wjeżdżamy do parku miejskiego. Gdy miniemy park, 
musimy przekroczyć drogę nr 381 i jedziemy drogą publiczną, by po 
około 800 m skręcić w lewo i wjechać w masyw Dłużyny (685 m n.p.m.). 
Po pokonaniu blisko kilometrowego podjazdu, rozpoczyna się fragment 
biegnący wspólnie z trasą zieloną w masywie Borowej (854 m n.p.m.). 
Objeżdżamy szczyt z prawej strony, jedziemy w dalszym ciągu ze znaka-
mi zielonymi, by powyżej Kamionki skręcić w prawo i rozpocząć zjazd
w kierunku ulicy Wałbrzyskiej, przekraczamy ją i malowniczym, asfalto-
wym odcinkiem zmierzamy w kierunku dzielnicy Glinik Nowy. Po prze-
kroczeniu drogi publicznej wjeżdżamy w drogę leśną, równoległą do 
ul. Żeromskiego w Boguszowie – Gorcach, do tej ulicy zjeżdżamy mię-
dzy zabudowaniami w Kuźnicach. Następnie, za kościołem pw. Niepo-
kalanego Poczęcia NMP skręcamy w lewo, mijamy Górę Cmentarną 
(584 m n.p.m.) i wjeżdżamy w masyw Dzikowca (836 m n.p.m.), gdzie 
znajduje się bardzo atrakcyjna i trudna zjazdowa trasa rowerowa (down-
hill). Cały czas jedziemy północno – wschodnim stokiem Dzikowca, do-
jeżdżając do Starego Lesieńca, gdzie skręcamy w prawo i rozpoczynamy 
przejazd fragmentem asfaltowym wiodącym przez Boguszów – Gorce 
i wokół góry Mniszek. Droga asfaltowa zamienia się w szutrową i teraz 
wiedzie w lesie u podnóża góry Chełmiec (851 m n.p.m.). Jadąc cały czas 
w masywie Chełmca, docieramy do Dworzyska – kompleksu hotelowe-
go w Szczawnie-Zdroju. Mijamy Park Szwedzki i przejeżdżamy przez cen-
trum Szczawna-Zdroju. Po przecięciu ul. Mickiewicza, wjeżdżamy na trasę 
rowerową, która prowadzi nas aż do połączenia z zieloną trasą rowerową 
wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego. Ostatni odcinek jest wspólny 
dla obu tras, wiedzie on najpierw droga polną i doprowadza do skraju 
lasu, gdzie musimy skręcić w prawo. Teraz wzdłuż granicy lasu jedziemy 
drogą polną, która doprowadza nas do kościoła Św. Anny, gdzie kończy-
my całą pętlę.

Ciekawostki na trasie:
· Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce
· Nieczynny kamieniołom z przepiękną panoramą na całą Kotlinę Wałbrzyską
· Wysoki na 23 m wiadukt kolejowy z początku XX w.
· Kościół Św. Anny
· Zabytkowe założenia parkowe
· Punkt widokowy pod szczytem Lisiego Kamienia (603 m n.p.m.)
· Punkt widokowy i miejsce wypoczynkowe nad Długą Łąką
· Atrakcje geologiczne i skałki na Ptasiej Kopie i Lisim Kamieniu
· Trasa zjazdowa (downhill) na Dzikowcu
· Góra Mniszek w Boguszowie - Gorcach
· Uzdrowisko Szczawno – Zdrój
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Trasa wokół Wałbrzycha
Trasa rowerowa „Wokół Wałbrzycha” została wytyczona przy 
współudziale Gminy Boguszów-Gorce i Szczawno-Zdrój.
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Regulamin korzystania 
z tras rowerowych

1. Turystykę rowerową na trasach turysta uprawia na własną 
odpowiedzialność i ryzyko.
2. Gmina Wałbrzych, Nadleśnictwo Wałbrzych, zarządcy dróg nie 
ponoszą żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo rowerzystów 
i wszelkie wypadki zaistniałe na trasie.
3. Turyści piesi i pojazdy mechaniczne poruszające się po trasach mają 
pierwszeństwo przed jadącymi na rowerach.
4. Wszelkiego rodzaju imprezy rowerowe mogą odbywać się jedynie 
na mocy odrębnych uzgodnień.
5. Jazda rowerem po oznakowanych trasach rowerowych odbywa 
się zgodnie z kodeksem drogowym, na ogólnych zasadach korzysta-
nia z dróg publicznych, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w punkcie 
4 niniejszego regulaminu.
6. W przypadku poruszania się po fragmencie trasy wiodącym po dro-
gach publicznych, rowerzysta jest zobowiązany do bezwzględnego 
przestrzegania ustawy Prawo o ruchu drogowym.
7. Na odcinkach biegnących wspólnie z trasami pieszymi należy ustę-
pować pierwszeństwa pieszym.
8. Szybkość i technika jazdy powinny być dostosowane do warun-
ków
terenowych i pogodowych panujących na trasie.
9. Trasy kolarstwa górskiego są znakowane wg zasad znakowania tras 
rowerowych określonych w instrukcji znakarskiej PTTK.
10. Kolory tras nie oznaczają trudności technicznych i kondycyjnych, 
ani długości tras.
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SKATEPARK
– szaleństwo na bmx i deskorolkach

W Wałbrzychu można odwiedzić jeden z nielicznych w Polsce krytych 
skateparków, wyposażony w atestowane rampy, halfpipe i quarterpipe,
poręcze i inne przeszkody. Można tu do woli oddawać się szaleń-
stwom
rowerowo – deskorolkowym i szkolić swoje umiejętności bez względu 
na pogodę! Obiekt jest czynny cały rok, a na terenie hali znajduje się 
również wypożyczalnia sprzętu, w której można pożyczyć deskorolkę, 
rower bmx, kask oraz różne ochraniacze.

Skatepark, ul. Topolowa
jest czynny w dni powszednie
od godz. 14:00 do 21:00
oraz w soboty i niedziele od 9:00 do 21:30.
tel. 074 846 55 33
e-mail: skatepark@osir.walbrzych.pl
www.skatepark.walbrzych.pl
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Dla odmiany: szlaki piesze

Przez Wałbrzych przebiegają liczne znakowane szlaki turystyczne. 
Ich łączna długość w obrębie miasta wynosi ponad 50 kilometrów. 
Dobrze oznakowane, utrzymywane przez Wałbrzyski Oddział PTTK 
prowadzą do wielu interesujących miejsc w mieście.
Szlak czerwony
Dworzec Główny – ul. Gdyńska – ul. Niepodległości – ul. Słowiańska – 
Nad Glinikiem (połączenie szlaku czerwonego i zielonego) – Borowa 
(854 m) (ok. 4 km w granicach miasta).
Szlak czerwony
Podzamcze – ruiny zamku Stary Książ – Pełcznica – Zamek Książ – 
ul. Piastów Śląskich – Stado Ogierów Książ  – ul. Jeździecka, (ok. 2,5 km 
w granicach miasta)
Szlak niebieski
Konradów – ul. Baczyńskiego - Stary Zdrój – ul. Żeromskiego – Dwo-
rzec Miasto – ul. Armii Krajowej – ul. 11 Listopada – ul. Marconiego – 
ul. Pocztowa – Ptasia Kopa (590 m) – Lisi Kamień (613 m) – ul. Świerko-
wa – Kozice – ul. Zagórzańska – Rusinowa – ul. Bystrzycka, (ok. 9,5 km 
w granicach miasta).
Szlak niebieski
Oddział PTTK Wałbrzych, ul. Lewartowskiego – ul. Słowackiego – 
ul. Barlickiego – al. Wyzwolenia – Dom Wycieczkowy „Harcówka” – 
al. Puchalskiego – ul. Piłsudskiego – ul. Nowowiejska – Mauzoleum – 
Niedźwiadki – Dolina Szwajcarska, ul Świdnicka – Dłużyna (685 m) – 
Mały Wołowiec (718 m) – Wołowiec (777 m) – Kozioł (774 m) – Przełęcz 
Kozia (653 m) (ok. 8,5 km w granicach miasta).
Szlak niebieski
Dworzec Główny – ul. Gdyńska – ul. Niepodległości – Barbarka (634 
m)
– Glinik Stary – ul. Podgórska (ok. 4 km w granicach miasta).
Szlak zielony
Szlak Zamków Piastowskich Lubiechów – ul. Wilcza – ul. Lisia – 
ul. Wilcza – Palmiarnia – ul. Wrocławska – Nad Pełcznicą – Rozdroże 
Pod Starym Książem (396 m) – Zamek Stary Książ – Wąwóz Książ – Cis 
Bolko – krzyż pokutny (ok. 8,5 km w granicach miasta).
Szlak zielony
Dworzec Główny – ul. Gdyńska – ul. Niepodległości – ul. Słowiańska 
– Nad Glinikiem (węzeł szlaku zielonego i czerwonego) – ok. 3 km 
w granicach miasta.
Szlak żółty
Dworzec Wałbrzych Główny – ul. Gdyńska – ul. Niepodległości – 
ul. Kosynierów – ruiny zamku Nowy Dwór – Przełęcz Kozia (653 m) – 
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ok. 2,5 km w granicach miasta.
Szlak żółty
Oddział PTTK Wałbrzych – ul. Konopnickiej – ul. Wysockiego (szyb Julia) – 
pl. Kołłątaja – szyb Jan – ul. Wolności – ul. Piasta – ok. 5 km w granicach
miasta.
Szlak żółto-niebieski
Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej. Podzamcze – ul. Wieniawskiego 
– Szczawienko – al. de Gaulle’a – ul. Wieniawskiego – Nad Pełcznicą – 
Rozdroże pod Starym Książem – Wąwóz Książ – Zamek Książ – ul. Piastów 
Śląskich – Mauzoleum rodziny Hochbergów – ul. Wrocławska – aleja lipo-
wa – ul. Wilcza – Pod Witoszem – ok. 10 km w granicach miasta.
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Kilka dobrych rad…
Jazda po drogach publicznych i po drogach
dla rowerów.

Jazda rowerem po chodniku

Jazda rowerzysty po poboczu

Kolumna rowerów

Rowerzysta ma obowiązek przestrzegać przepisów kodeksu drogo-
wego. Jest on zobowiązany korzystać z  istniejącej drogi dla rowerów
lub drogi dla rowerów i pieszych, jeśli takie istnieją. Gdy nie ma dro-
gi dla rowerów, należy korzystać w pierwszej kolejności z pobocza. 
Należy jednak pamiętać o obowiązującej zasadzie nakazującej zrezy-
gnować z jazdy poboczem, o ile jazda rowerem utrudniałaby poru-
szanie się pieszych lub gdy pobocze nie nadaje się do jazdy. Dopiero 
w ostateczności, gdy nie ma drogi rowerowej i gdy rowerzysta nie 
może skorzystać z pobocza (ze względu na jego brak lub na pojaz-
dy stojące na nim) możliwa jest jazda prawą stroną jezdni. Oczywiście 
kierujący rowerem powinien jechać możliwie blisko prawej krawędzi 
jezdni, a w przypadku gdy jedzie więcej niż jeden rower, powinny one 
poruszać się jeden za drugim. Rowerzysta poruszający się po drodze 
dla rowerów ma pierwszeństwo przed pieszymi, ale nie dotyczy to 
osób niepełnosprawnych.

Rowerzysta może korzystać z chodnika w wyjątkowych przypadkach 
i można to zrobić wtedy, gdy: dozwolona prędkość dla pojazdów 
na jezdni przekracza 50 km/h szerokość chodnika wynosi min. 2 m. 
Jadąc po chodniku, rowerzysta powinien jechać powoli, zachować 
szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym zapewniając im 
swobodę korzystania z chodnika. Rowerzysta może przekroczyć przej-
ście dla pieszych jako pieszy prowadzący rower.

Wjazd rowerzysty z drogi rowerowej na pobocze jest włączaniem się 
do ruchu. Dlatego wyjeżdżając na pobocze rowerzysta musi zacho-
wać szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ru-
chu poruszającym się po poboczu.

Jadąc w kolumnie rowerzystów, należy pamiętać, że odległość od po-
przedzającego pojazdu nie jest określona. Liczba rowerów jadących 
w kolumnie nie powinna przekraczać 15. Odległość między kolum-
nami rowerzystów nie może być mniejsza niż 200 metrów, po to aby 
podczas wyprzedzania była możliwość “schowania się ” pojazdu - nie 
wolno przedzielać kolumny rowerzystów!
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Czego nie wolno robić, jadąc na rowerze:

Kluby kolarskie w Wałbrzychu

– jechać obok innego uczestnika ruchu,
– jechać bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy 
   oraz nóg na pedałach,
– czepiania się innych pojazdów,
– wjazdu na autostrady, drogi ekspresowe
– wjazdu na drogi na których jest postawiony znak 
    „Zakaz wjazdu rowerów”,  „Zakaz ruchu wszelkich pojazdów” 
   lub znak “Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów”.
– Uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany stosować się 
   do wszelkich przepisów ruchu drogowego, poleceń 
   i sygnałów dawanych przez kierujących ruchem lub osoby 
   uprawnione, sygnałów świetlnych, znaków drogowych 
   w podanej kolejności.

Wszystkich, podchodzących do kolarstwa bardziej profesjonalnie 
i chcących ścigać się na rowerze zapraszamy do wałbrzyskich klubów 
kolarskich, w których można trenować zarówno kolarstwo szosowe, jak 
i kolarstwo górskie.

Ludowy Kolarski Klub Sportowy LKKS „Górnik Wałbrzych”
ul. Wysockiego 11a (budynek OSiR)
58-300 Wałbrzych tel. 74 66 47 108, fax 74 66 47 102
e-mail: szram@osir.walbrzych.pl
Klub Kolarstwa Wałbrzych
ul. Mickiewicza 3b, 58-300 Wałbrzych
tel/fax 74 843 38 13
e-mail: klub@kk.walbrzych.pl; www.kk.walbrzych.pl
UKS „Biały Kamień” 
ul. Andersa 50 58-304 Wałbrzych, Tel. 74 84 777 20

Sklepy rowerowe w Wałbrzychu 

Piotrowski Bikes
ul. Mickiewicza 3 b, tel/fax 74 843 38 13
e-mail piotrowskibikes@interia.pl, www.piotrowskibikes.hg.pl
Rowery od A do Z
ul. Armii Krajowej 41, 58 - 302 Wałbrzych
tel. 74 66 55 443, e-mail: roweryodadoz@wp.pl
Rowery A-Z
ul. Pługa 10, 58-300 Wałbrzych 
tel. 74 842 51 06, e-mail: roweryaz@wp.pl
Sklep rowerowy Fecko W.
ul. 11-go Listopada 51, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 847 66 64 fax 74 849 01 95
e-mail: waclaw_fecko@wp.pl
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Telefony alarmowe

Noclegi

Policja - 997, 112
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Ratunkowe - 999
GOPR - 985, 601 100 300
Grupa Wałbrzysko-Kłodzka - 74 84 23 414
Straż Miejska - 986

Hotel „Książ” **
ul. Piastów Śląskich 1,
tel. +48 74 664 38 90,
www.ksiaz.walbrzych.pl
Hotel „Przy Oślej Bramie” ***
ul. Piastów Śląskich 1,
tel. +48 74 664 92 70,
www.mirjan.pl
Hotel Zamkowy ***
ul. Piastów Śląskich 1,
tel. +48 74 665 41 44
www.hotelzamkowy.pl
Hotel Maria” ***
ul. Wrocławska 134b
tel. +48 74 665 01 00,
www.hotelmaria.sirbud.pl
Hotel „QUBUS” ***
ul. P. Wysockiego 45
tel. +48 74 848 41 00,
www.qubushotel.com
Zajazd „ADAMSKI”
ul. S. Fabiana 20
tel. +48 74 666 03 01,
www.zajazd-adamski.pl
„Zajazd”
ul. W. Orkana 92
tel. +48 74 843 61 31,
www.zajazd.walbrzych.pl
Centrum Hotelowo-Biurowe DAKS
Plac Skarzyńskiego 1,
tel. +48 602 135 501
www.centrumdaks.pl,

Pensjonat Stada Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3, tel. +48 74 840 58 67,
www.stadoksiaz.pl
Dom Wycieczkowy PTTK „Harcówka”
Park J. Sobieskiego,
tel. +48 74 846 31 35
Agroturystyka – Irena Sierżant
ul. Podgórska 25, tel. +48 74 842 16 
44
www.gorysowie.agro.pl/podlipa
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Centrum Informacji Turystycznej
Rynek 9,
tel./fax +48 74 666 60 68
www.cit.walbrzych.pl

Przedsiębiorstwo
„Zamek Książ” Sp. z o.o.
ul. Piastów Śląskich 1,
punkt obsługi klienta,
tel. +48 74 664 38 34,
www.ksiaz.walbrzych.pl

Palmiarnia
ul. Wrocławska 158,
tel. +48 74 664 21 50, 074 840 08 80

Wałbrzyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. P. Wysockiego 11a,
tel. +48 74 664 71 15,
+48 74 664 71 05,
www.osir.walbrzch.pl

Skatepark
ul. Topolowa, tel. 074 846 55 33
www.skatepark.walbrzych.pl

Urząd Miejski w Wałbrzychu, 2010
Biuro Promocji Miasta 
pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 66 55 110
e-mail: promocja@um.walbrzych.pl
e-mail: um@um.walbrzych.pl
www.um.walbrzych.pl
www.mtb.walbrzych.pl

Trasa rowerowa „Wokół Książańskiego 

Parku Krajobrazowego” została wytyczona 

przy współudziale Gminy Świebodzice.

Trasa rowerowa „Wokół Wałbrzycha” 

została wytyczona przy współudziale 

Gminy Boguszów-Gorce i Szczawno-Zdrój.

Turystyka

Sport i rekreacja

Stado Ogierów Książ
ul. Jeździecka 3,
tel. +48 74 840 58 67,
www.stadoksiaz.pl

Muzeum w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9,
tel. +48 74 664 60 30
www.muzeum.walbrzych.pl

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia
ul. P. Wysockiego 28,
tel. +48 74 664 60 33 do 34
www.starakopalnia.com.pl
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Notatki:
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