
Wędrówkę zaczynamy od dworca kolejowego Wałbrzych 
Miasto. Jego ciekawa architektura nawiązuje do istniejącego 
tutaj kiedyś uzdrowiska Stary Zdrój. Przechodzimy na drugą 
stronę ulicy, a następnie za znakami niebieskimi Europejskiego 
Szlaku Długodystansowego E3, idziemy ulicami 11 Listopada 
i Pocztową. Na Pocztowej zobaczymy opuszczony budynek 
dawnego Domu Zdrojowego, tzw. Lwi Gród. Docieramy do ul. 
Przechodniej, którą wspinamy się między ogródkami działko-
wymi na zbocza Ptasiej Kopy (588 m). Na szczycie znajduje się 
miejsce odpoczynku, a punkt widokowy 200 metrów dalej. Od 

kolejnego wierzchołka Lisiego Kamienia (612 m) dzieli nas kil-
ka minut. Dalej niebieskim szlakiem kierujemy się do ul. Świer-
kowej. Mijamy skrzyżowanie z ulicą Strzegomską, wchodząc na 
Zagórzańską, którą docieramy do Osiedla Górniczego dzielnicy 
Rusinowa. Skręcając w prawo, dojdziemy do ul. Bystrzyckiej, 
przy której mijamy Park Rusinowa. Stąd autobusem nr 5 do-
trzemy do centrum miasta. 

Czas przejścia: ok. 2,5 godz.

Autobusem nr 12 dojeżdżamy z centrum Wałbrzycha do 
ostatniego przystanku w dzielnicy Szczawienko. Przebiega 
tędy zielony Szlak Zamków Piastowskich, którym kierujemy 
się w prawo na ul. Wilczą. Mijając Palmiarnię, idziemy prosto 
asfaltową drogą przez dzielnicę Lubiechów. Docieramy do 
skraju lasu. Stąd dalszą częścią szlaku zielonego docieramy do 
Jeziorka Daisy. 

Zielonkawe wody jeziorka i otaczający je wspaniały las 
mieszany, sprawiają, że miejsce to jest jednym z najciekaw-
szych w regionie. To tutaj Hochbergowie mieli kamieniołomy 

bazujące na złożach wapieni. Na miejscu funkcjonowały wa-
pienniki. Stał też mały zameczek myśliwski księżnej Daisy, 
którego ruiny istnieją do dziś. 

Wracamy Szlakiem Ułanów Legii Nadwiślańskiej, ozna-
czonym kolorem żółto-niebieskim. Znajduje się tu również 
ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Jeziorko Daisy”.

Czas przejścia: ok. 3 godz.
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Borowa (853 m n.p.m.) jest najwyższym szczytem Gór 
Czarnych, stanowiących północno-wschodni człon Gór Wał-
brzyskich. Wycieczkę na Borową rozpoczynamy z Dworca PKP 
Wałbrzych Główny, skąd aż czterema szlakami podążamy w dół 
do ul. Niepodległości. Mijamy imponujący wiadukt kolejowy 
z XIX w., po czym żółtym szlakiem dochodzimy do podnóża 
Zamkowej Góry (618 m n.p.m.), na której znajdują się ruiny 
zamku Nowy Dwór. Żeby dotrzeć do ruin, należy wspiąć się na 
górę stromym podejściem.

Zamek Nowy Dwór został wzniesiony w połowie XIV w. 
przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II, w celu ochrony 
ziem przed Czechami. W 1581 r. zamek spłonął od uderzenia 
pioruna, a zniszczenia wojny 30-letniej sprawiły, że nie pod-
niósł się już z ruiny. Legenda głosi, że u podnóża Zamkowej Góry 
został zakopany skarb, zdobyty niegdyś przez mieszkających tu 
rycerzy rozbójników.

Z zamku przez łąki 
podążamy na Przełęcz Kozią 
i Przełęcz pod Borową, skąd 
czerwonym szlakiem w cią-
gu ok. 45 min. docieramy 
na szczyt. Borowa stanowi 
dobry punkt widokowy, 
z którego można obser-
wować panoramę prawie 
całych Sudetów. Schodzimy 
z Borowej odcinkiem szlaku 
czerwonego, po czym kon-
tynuujemy wędrówkę szla-
kiem niebieskim, na którym 
czeka nas pokonanie wielu 
wzniesień. Najpierw kolejno 
zdobywamy cztery szczy-
ty: Kozioł (774), Wołowiec 
(776), Mały Kozioł (718), 
Dłużyna (685). Tutaj może-
my podziwiać imponujące 
widoki na okolice. Dalej nie-
bieskim szlakiem podążamy 
do ul. Świdnickiej, którą 
przecinamy i rozpoczynamy 
podejście na grzbiet Niedź-
wiadków, z charakterystycz-
nymi trzema wierzchołkami 
o wys. 629 m, 632 m, 604 m. 
Różnice wysokości między 

nimi nie są duże, więc powinniśmy je zdobyć bez większego 
trudu. Opuszczamy wzniesienia i dochodzimy do dużej pola-
ny, na której stoi Mauzoleum – hitlerowski, monumentalny 
pomnik „Dumy, Chwały i Siły”, wzniesiony w latach 30 XX w., 
pozostający dziś w stanie ruiny. 

Szlakiem niebieskim dochodzimy do ul. Nowowiejskiej, 
a następnie do ul. Piłsudzkiego, gdzie kończy się wycieczka. 
Znajduje się tu przystanek autobusu nr 5, którym można doje-
chać do centrum miasta lub do Szczawna-Zdroju.

Czas przejścia:  
ok. 6 godz.

Tu rozpoczynamy wycieczkę Szlakiem Starego Grodu, 
oznakowanym kolorem czerwonym. Po prawej stronie stoi 
zabytkowy budynek Zespołu Szkół nr 2 z końca XIX w., pod 
którym znajduje się turystyczna trasa podziemna. Odbijamy 
w lewo mijając zabytkowe zabudowania, a następnie w prawo 
na ul. Garbarską, gdzie zobaczymy neogotycki kościół katolicki 
p.w. Św. Aniołów Stróżów z 1904 r. Na uwagę zasługują tu wi-
trażowe okna o wys. 12 m oraz neogotycki ołtarz główny z 1904 
r. Dalsza część szlaku prowadzi nas do ul. Zamkowej, przy której 
stoi Pałac Czettritzów z XVII w. Idąc w górę, dochodzimy do ul. 
Matejki, dalej do pl. Na Rozdrożu i ul. 1 Maja. Po prawej stronie 
znajduje się Muzeum, w którym warto zobaczyć m.in. zbiory 
porcelany i ceramiki. Nieco dalej znajduje się małe Sanktuarium 
Matki Boskiej Bolesnej oraz Ewangelicki Kościół Zbawiciela z 
1788 r. Stąd zaledwie chwila dzieli nas od wałbrzyskiego rynku, 
na którym można się zatrzymać, by przyjrzeć się zabytkowym 
kamieniczkom. Wychodząc z rynku ul. Gdańską dojdziemy do 
pl. Magistrackiego z neogotyckim ratuszem z XIX w. Dalej po-
dążamy w dół ul. Słowackiego. Tam godne uwagi są zabytkowe 
budynki Poczty Głównej oraz Sądu Rejonowego. Dochodzimy 
do pl. Grunwaldzkiego, gdzie kończy się nasza wycieczka.

Czas przejścia: ok. 2,5 godz. 

Startujemy przy Oddziale PTTK na ul. Konopnickiej 19. 
Przecinamy ul. Słowackiego, po czym ul. Barlickiego dochodzi-
my do Alei Wyzwolenia, gdzie po prawej stronie zobaczymy Po-
mnik Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego. Kierujemy się do Parku 
Sobieskiego znajdującego na stokach wzgórza. Jego spacerowy 
charakter to idealne miejsce na krótką i łatwą wycieczkę. Jest 
poprzecinany licznymi ścieżkami i alejami. Spotkamy tu ponad 
sto gatunków drzew i krzewów. Podążając dalej szlakiem nie-
bieskim dochodzimy do Domu Wycieczkowego PTTK „Harców-
ka”, położonego na zboczach Góry Parkowej (508 m). Został on 
zbudowany w 1911 r. Dzięki swojemu położeniu, jest doskonałą 
odskocznią od miejskiego zgiełku. Z tarasu Harcówki możemy 
podziwiać panoramę miasta i otaczających je gór. Dalszy od-
cinek szlaku prowadzi nas do ul. Karpackiej, którą wrócimy do 
al. Wyzwolenia. 

Wycieczkę rozpoczynamy na dzielnicy Biały Kamień 
(ul. Piasta), skąd idąc żółtym szlakiem zdobędziemy jeden z 
najbardziej charakterystycznych wierzchołków w Sudetach i 
drugi najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich – Chełmiec (851 m). 
Już po drodze czekają nas wspaniałe widoki, a po wejściu na 
znajdującą się na szczycie wieżę widokową, skąd podziwiać 
można panoramę Sudetów, przekonamy się, że ta dwugo-
dzinna wędrówka naprawdę się opłacała. Wspomniana wieża 
widokowa została zbudowana w 1888r, ma 22 m wysokości i 
wyglądem swym przypomina zamczysko. W jej sąsiedztwie 
znajduje się maszt telewizyjny oraz Krzyż Milenijny. Na polanie 
zostało przygotowane miejsce na wypoczynek, możemy się tu 
więc posilić, by ruszyć dalej niebieskim szlakiem w kierunku 
uzdrowiska Szczawno – Zdrój.

Czas przejścia: ok 3,2 godz. 

Wzgórze Gedymina (532 m) jest wzniesieniem Kotliny 
Wałbrzyskiej, leżącym w obrębie Parku Zdrojowego im. Henry-
ka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju oraz pomiędzy dzielni-
cami Wałbrzycha. Wycieczkę możemy rozpocząć od Dworca PKP 
Wałbrzych Miasto. Przechodząc tory kolejowe, kierujemy się na 
ul. Żeromskiego, odkąd podążamy niebieskim szlakiem, będą-
cym częścią Międzynarodowego Szlaku Długodystansowego 
E3. Tym szlakiem docieramy do Placu Gedymina, skąd odbijamy 
nieco w prawo i dochodzimy do Wzgórza. 

Ciekawostką jest, że w XIX w. miejsce to stanowiło główną 
atrakcję regionu, zwłaszcza dla kuracjuszy ze Szczawna-Zdroju 
i Starego Zdroju, dla których było obowiązkowym miejscem 
spacerów. Znajdowała się tam murowana gospoda z wieżą 
widokową i restauracja ogródkowa, do których doprowadzone 

były specjalnie wytyczone aleje. Bywali tam najznamienitsi 
goście z obu kurortów. Tor saneczkowy oraz skocznia narciarska 
umożliwiały uprawianie rekreacji zimowej. 

W miejscu, w którym kiedyś tętniło życie, dziś nie stoi nic. 
Do dziś na północnym zboczu Wzgórza istnieje malownicze je-
ziorko, po którym pływają łabędzie i kaczki.

Kontynuujemy przejście szlakiem niebieskim do ul. Solic-
kiej w Szczawnie-Zdroju, skąd autobusami miejskimi dojedzie-
my do centrum Wałbrzycha lub do Zamku Książ. 

Czas przejścia: ok. 1,5 godz. 

BOROWA I NIEDŹWIADKI CHEŁMIEC WZGÓRZE GEDYMINAPARK MIEJSKI IM. JANA III SOBIESKIEGO  
oraz ZABYTKOWE CENTRUM MIASTA
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