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Góry Kamienne oraz Wałbrzyskie to pasma górskie w Sudetach Środkowych. Czeka nas 

sporo wysiłku - choć niewysokie ( żaden szczyt nie przekracza 1000 m.n.p.m.), 

charakteryzują się stromymi podejściami oraz stożkowatą budową. Jednym słowem, będzie 

mocno pod górkę :)  

 

TRASA 3 DNIOWA 

 

Zbiórka w piątek 18 marca o godzinie 6:00 przy Le Crobag na Dworcu Głównym. Pociąg 

PolRegio Kamieńczyk odjeżdża o 6:57. W pociągach PolRegio nie obowiązuje rezerwacja 

miejsc. Wysiadamy na stacji Boguszów-Gorce o 10:49 i ruszamy prosto na szlak.  

 

DZIEŃ PIERWSZY 

 

TRASA PODSTAWOWA 17,2km ok 6h 

 

Na stacji PKP wybieramy zielony szlak i zdobywamy Dzikowiec Mały ( 696 m.n.p.m.), 

a następnie Dzikowiec (836 m.n.p.m). Kontynuujemy szlakiem zielonym i niebieskim. Szlaki 

te na tym odcinku na przemian rozchodzą się i znów łączą. Aż do Przełęczy Polanka 

możemy dowolnie je wybierać ( w okolicy znajduje się kilka punktów widokowych ). Za 

Przełęczą Polanka wybieramy szlak NIEBIESKI, który prowadzi na Lesistą Wielką. 

Następnie zmieniamy szlak na CZERWONY w stronę Ługowiny, a dalej Sokołowska. 

W miasteczku można zjeść obiad, lub od razu udać się w stronę noclegu - PTTK 

Andrzejówka. Najkrótszy szlak z Sokołowska do Andrzejówki to szlak ZIELONY, szlak 

ŻÓŁTY prowadzi przez ruiny Zamku. 

 

Link do trasy: https://mapa-turystyczna.pl/route/4w0f  

https://mapa-turystyczna.pl/route/4w0f


 

 

OPCJE WYDŁUŻENIA TRASY 

 

W Sokołowsku zamiast najkrótszego szlaku zielonego można wybrać: 

 

Czerwony przez Bukowiec ( 18,3 km, ok 6,h30min ) 

Czarny, a następnie niebieski przez Włostową i Suchawę. Chętni mogą na sam koniec 

zdobyć Waligórę ( 934mnpm)  szlakiem żółtym ( 19,4 km ok 7h ).  

 

Link do trasy: https://mapa-turystyczna.pl/route/pp7r  

 

DZIEŃ DRUGI 

 

TRASA 1 “Górą” 19,4 km ok 6h30min 

 

Wychodzimy z Andrzejówki i wybieramy jeden z trzech szlaków - ŻÓŁTY, CZERWONY LUB 

NIEBIESKI. Aż do rozdroża Pod Rogowcem będą się na zmianę przeplatać. Pod Rogowcem 

kontynuujemy szlakiem NIEBIESKIM i CZERWONYM, a następnie tylko CZERWONYM, 

którego trzymamy się konsekwentnie aż do Grządek. Z Grządek schodzimy czarnym 

szlakiem, mijamy podziemne miasto Osówka, zmieniamy szlak na zółty i znajdujemy naszą 

metę w Sierpnicy.  

 

Link do trasy: https://mapa-turystyczna.pl/route/4w21 

 

TRASA 2 “Dołem” 19,3 km ok 6h10min 

 

Trasa ta nie pokrywa się z trasą 1!!! 

 

Z Andrzejówki ruszamy szlakiem NIEBIESKIM i CZARNYM ( chętni mogą żółtym wprost na 

Waligórę, po czym zejść do rozdroża pod Waligórą ). Na Rozdrożu Pod Waligórą wybieramy 

szlak CZARNY, podchodzimy nim pod Spiczak. Następnie łączonym szlakiem NIEBIESKIM 

i ZIELONYM zdobywamy Ruprechticky Spiczak, na którego szczycie znajduje się wieża 

widokowa. Kontynuujemy szlakiem NIEBIESKIM i ZIELONYM. Szlaki te rozchodzą się 

i znów łączą w kilku miejscach. Na Przełęczy pod Czarnochem zmieniamy szlak na 

ZIELONY, zdobywamy Czarnoch i…ponownie zmieniamy szlak na NIEBIESKI. Przykro 

nam, nie my je oznaczaliśmy :) Kontynuujemy szlakiem NIEBIESKIM aż do Sierpnicy, gdzie 

mamy metę.  

 

Link do trasy: https://mapa-turystyczna.pl/route/4w2s 

 

TRASA 3 “Dołem PLUS” 26 km 8 h 

 

Prowadzi tak jak trasa “Dołem” aż do szczytu Czarnoch. Z Czarnocha idziemy szlakiem 

ZIELONYM na Leszczyniec i kontynnujemy aż do Rozdroża pod Słoneczną. Zmieniamy 

szlak na ŻÓŁTY w stronę Świerków i trzymamy się go aż do Sierpnicy. 

 

https://mapa-turystyczna.pl/route/pp7r
https://mapa-turystyczna.pl/route/4w21
https://mapa-turystyczna.pl/route/4w2s


Link do trasy PLUS - https://mapa-turystyczna.pl/route/4w9s 

 

TRASA DWUDNIOWA 

 

Zbiórka w sobotę 19 marca o godzinie 6:00 na dworcu głównym przy Le Crobag. Pociąg 

PolRegio Kamieńczyk odjeżdża o 6:57. W pociągach PolRegio nie obowiązuje rezerwacja 

miejsc. Wysiadamy na stacji Wałbrzych Główny o 10:40 i ruszamy prosto na szlak.  

 

TRASA JEDYNA SŁUSZNA:  22 km 7h10min 

 

Ze stacji ruszamy rączo pod górkę szlakiem CZERWONYM, zdobywamy górę Borową 

i cieszymy się z pierwszej atrakcji - wieży widokowej. Z Borowej schodzimy szlakiem 

CZARNYM do Ptasiego Rozdroża, a następnie ZIELONYM na Jałowiec Mały i Jałowiec. Za 

Jałowcem szlak zmienia kolor na NIEBIESKI. Trzymamy się go aż do Stawów nad Głuszycą, 

gdzie wybieramy szlak ŻÓŁTY, który zaprowadzi nas prosto do Sierpnicy na metę. 

 

Link do trasy: https://mapa-turystyczna.pl/route/4m6b 

 

 

DZIEŃ TRZECI - POWRÓT 

 

Pociąg Kamieńczyk do Poznania odjeżdża ze stacji Wałbrzych Główny dopiero o 18:13 

Mamy więc cały dzień dla siebie.  W pociągu nie obowiązuje rezerwacja miejsc. 

Dojazd do Poznania o 21:50 

 

Opcja 1. Na piechotę do Wałbrzycha. 19km 6h 

 

Wstajemy rześcy po mecie i ruszamy w stronę Wałbrzycha: żółtym szlakiem do Osówki, 

następnie czarnym do Grządek i dalej czerwonym aż do PKP Jedlina zdrój. Tam 

wskakujemy na szlak niebieski i dalej żółty już do samego Wałbrzycha ( na szlaku żółtym 

znajdują się ruiny zamku ). Chętni mogą odbić ze szlaku żółtego i wejść na Borową ( wieża 

widokowa ) 

 

Link do trasy: https://mapa-turystyczna.pl/route/4wll 

 

Opcja 2 Zwiedzanie sztolni  

 

Niedaleko naszej mety znajduje się podziemne miasto Osówka. Można je zwiedzać bez 

rezerwacji ( info ze strony https://www.osowka.pl/ ). Czas zwiedzania to około 60 minut. 

Bardzo ranne ptaszki zdążą je zwiedzić i dojść do Wałbrzycha, mniej rześcy mogą po 

zwiedzaniu udać się na dworzec w Głuszycy Górnej lub Głuszycy - pociąg do Wałbrzycha 

Głównego odjeżdża o 15:41 z Głuszycy Górnej i o 15:44 z Głuszycy. Następnie można 

delektować się pięknem Wałbrzycha czekając na grupę :) Bilety na ten odcinek oraz koszt 

zwiedzania we własnym zakresie ( KD, koszt około 6 zł ) 

 

Link do trasy Sierpnica-Osówka-Głuszyca PKP: https://mapa-turystyczna.pl/route/9ytz 

 

https://mapa-turystyczna.pl/route/4w9s
https://mapa-turystyczna.pl/route/4m6b
https://mapa-turystyczna.pl/route/4wll
https://www.osowka.pl/
https://mapa-turystyczna.pl/route/9ytz


 

Opcja 3 - wolna amerykanka po okolicy 

 

W okolicy Sierpnicy znajduje się sporo innych atrakcji i tras - Wielka Sowa, kompleks 

Włodarz/Riese, Wieża Widokowa na Włodzickiej Górze przy Świerkach i inne. Jeśli masz na 

nie ochotę, możesz śmiało eksplorować. Pociąg z Wałbrzycha odjeżdża o 18:13 i nie czeka:)  

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 

Nocleg dzień pierwszy: PTTK Andrzejówka, Rybnica Leśna 27, 58-350, tel: 535 696 655 

Meta: Bacówka Noclegi, Świerkowa 32, 58-340 Sierpnica 

 

 

Koordynatorzy: 

 

Kasper: 533-010-453 ( trasa trzydniowa ) 

Marta: 662-786-802 (trasa dwudniowa ) 

Kuba: 691-631-838 ( trasa dwudniowa ) 

 

Mail: rajdprzebisniegowy2022@gmai.com 

 

Numer ratunkowy w górach: +48 601 100 300 

 

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Koordynatorzy i 

Klub nie zapewniają usług przewodnickich. 

 

Co należy zabrać: 

 

- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie na zmianę do schroniska, 

- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, 

- ciepłą odzież (wskazane czapka i rękawiczki, może być różnie) zabezpieczoną w plecaku 

przed 

deszczem, 

- latarkę/czołówkę, element odblaskowy, 

- legitymację studencką, 

- długopis na trasę specjalną, 

- coś na ząb, kubek, termos, ew. menażkę, 

- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy, 

- mapę, 

- w kwestii karimat i śpiworów będziemy się odzywać po zapisach i ustaleniu 

ostatecznej liczby uczestników. 

 

Oczywiście pakując się pamiętajmy, że wszystko, co zabierzemy, trzeba będzie później 

dźwigać na własnych plecach :) 

 

mailto:rajdprzebisniegowy2022@gmai.com

