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Przedstawiamy kilka możliwych, proponowanych tras dojścia do miejsca XVI Złazy
Turystów Pieszych Dolnego Śląska – Świebodzice ul. Rekreacyjna 1 – teren OSiR
Świebodzice.

TRASA I
Pogorzała (zielonym szlakiem) – Rezerwat Jeziorko Daisy (zielonym szlakiem) –
Lubiechów (zielonym szlakiem) – Wałbrzych Palmiarnia (zielonym szlakiem) – za
palmiarnią na rondzie skręcamy w prawo w kierunku Świebodzic (odcinek nieszlakowany)
idąc chodnikiem wzdłuż ścieżki rowerowej, zgodnie z jej biegiem skręcamy w lewo w
kierunku Zamku Książ (parkingu) – za parkingiem skręcamy w lewo w stronę zamku, a przed
bramą skręcamy w prawo do Kaplicy Grobowej Hochbergów (odcinek nieszlakowany) –
Stadnina Ogierów Zamku Książ (niebieskim a następnie czarnym szlakiem) – Dolina
Różaneczników (czarnym Szlakiem) – Świebodzice (czarnym szlakiem) – opuszczając
Książański Park Krajobrazowy przechodzimy przez Bramę Lwów i wychodzimy na ul.
Wałbrzyską, po lewej widoczny sklep TESCO – kierujemy się na wprost od Bramy i za
adresem Wałbrzyska 34 skręcamy w lewo przez ul. Strzelecką dochodzimy do ul.
Rekreacyjnej, w dół do miejsca Złazu (stadion OSiR)
Dystans – 13km
Czas przejścia około – 4godz.
Atrakcje - Rezerwat Jeziorko Daisy, Palmiarnia, Kaplica Grobowa Hochbergów, Stadnina
Ogierów Zamku Książ, Dolina Różaneczników, Brama Lwów Świebodzice
Profil Trasy:

TRASA II
Parkin Palmiarnia Wałbrzych – Spisz (zielonym szlakiem) – Ruiny Zamku Stary Książ
(zielonym szlakiem) – Punkt widokowy na Starym Zamku – Punkt widokowy na Zamek
Książ (niebieskim szlakiem, szlakiem Ulanów Legii Nadwiślańskiej – schodzimy w dół) –
Zamek KSIĄŻ ( niebieskim szlakiem, szlakiem Ulanów Legii Nadwiślańskiej) - Stadnina
Ogierów Zamku Książ (niebieskim a następnie czarnym szlakiem) – Dolina
Różaneczników (czarnym szlakiem) – Świebodzice (czarnym szlakiem) – opuszczając
Książański Park Krajobrazowy przechodzimy przez Bramę Lwów i wychodzimy na ul.
Wałbrzyską, po lewej widoczny sklep TESCO – kierujemy się na wprost od Bramy i za
adresem Wałbrzyska 34 skręcamy w lewo przez ul. Strzelecką dochodzimy do ul.
Rekreacyjnej, w dół do miejsca Złazu (stadion OSiR)
Dystans - 8km
Czas przejścia około – 2,5godz.
Atrakcje - Palmiarnia, Ruiny Zamku Stary Książ, Punkty widokowe na Zamek KSIĄŻ,
Zamek KSIĄŻ, Stadnina Ogierów Zamku Książ, Dolina Różaneczników, Brama Lwów
Świebodzice
Profil Trasy:

TRASA III
Parkin Palmiarnia Wałbrzych – Spisz (zielonym szlakiem) – Ruiny Zamku Stary Książ
(zielonym szlakiem) – Punkt widokowy na Starym Zamku – schodzimy w kierunku wąwozu
Pełcznicy (żółty szlak) – wchodzimy na Szlak przyrodniczo-edukacyjny Ścieżka
Hochbergów (na trasie ruiny pomnika dzieci Hochbergów, Cis Bolko) szlakiem zielonym –
Świebodzice Pełcznica (szlak zielony odbija ostro w lewo, a my idziemy w prawo w kierunku
Świebodzic – odcinek nieszlakowany – na trasie po lewej stronie przy drodze ruiny kościoła
św. Anny – po przejściu przez most, po prawej mamy przystanek autobusowy, a za nim dom
MIKULICZA – dochodząc do ronda, znajdujemy się na czerwonym szlaku, którym
wędrujemy aż do ul. Piłsudskiego w Świebodzicach, gdzie za schodami skręcamy w prawo i
przez teren Zespołu Szkół im. Prosińskiego dochodzimy do ul. Rekreacyjnej, w dół do
miejsca Złazu (stadion OSiR)
Dystans - 8km
Czas przejścia około – 2,5godz.
Atrakcje - Palmiarnia, Ruiny Zamku Stary Książ, Punkty widokowe na Zamek KSIĄŻ,
Szlak przyrodniczo-edukacyjny Ścieżka Hochbergów, Cis Bolko, ruiny kościoła św. Anny,
dom MIKULICZA
Profil Trasy:

TRASA IV
Parkin Palmiarnia Wałbrzych – Spisz (zielonym szlakiem) – Ruiny Zamku Stary Książ
(zielonym szlakiem) – Punkt widokowy na Starym Zamku – czerwonym szlakiem szczyt
SKIBA – Świebodzice Pełcznica Ścianka Wspinaczkowa na zboczu góry Zwierzyniec
(UWAGA brak mostu na Szczawniku przy ściance wspinaczkowej możliwość przejścia tylko
po kamieniach)- przy budynku Solna 4 skręcamy w prawo i idziemy czerwonym szlakiem w
kierunku Świebodzic (na trasie po prawej widoczny Zamek KSIĄŻ od północnej strony) –
przed adresem ul. Mikulicza 25 szlak skręca ostro w prawo i do tyłu, a my idziemy dalej
prosto ul. Mikulicza odcinek nieszlakowany – na trasie po lewej stronie przy drodze ruiny
kościoła św. Anny – po przejściu przez most, po prawej mamy przystanek autobusowy, a za
nim dom MIKULICZA – dochodząc do ronda, znajdujemy się na czerwonym szlaku, którym
wędrujemy aż do ul. Piłsudskiego w Świebodzicach, gdzie za schodami skręcamy w prawo i
przez teren Zespołu Szkół im. Prosińskiego dochodzimy do ul. Rekreacyjnej, w dół do
miejsca Złazu (stadion OSiR)
Dystans - 8km
Czas przejścia około – 2,5godz.
Atrakcje - Palmiarnia, Ruiny Zamku Stary Książ, Punkty widokowe na Zamek KSIĄŻ,
szczyt SKIBA, Ścianka Wspinaczkowa na zboczu góry Zwierzyniec, ruiny kościoła św.
Anny, dom MIKULICZA
Profil Trasy:

ATRAKCJE Świebodzic:
- Szlak przyrodniczo-edukacyjny Ścieżka Hochbergów, prowadząca wąwozem Książ nad
Pełcznicą – najgłębszy wąwóz wędrowny w Polsce i w Europie
- Cis „Bolko” - cis pospolity rosnący nad rzeką Pełcznica w Wałbrzychu, w rezerwacie
przyrody „Przełomy pod Książem” w Książańskim Parku Krajobrazowym. Obwód pnia
drzewa wynosi 285cm, jest on prawdopodobnie najstarszym cisem w Sudetach , jego wiek
szacuje się na 400-600 lat.
- ruiny kościoła św. Anny - Jest to najstarszy zabytek sakralny w granicach miasta. Była to
świątynia jednonawowa, okrągła, o charakterze obronnym, wzniesiona w stylu romańskim.
Dokładna data jej zbudowania jest trudna do określenia, ponieważ brak dokumentów budowy.
Można tylko przyjąć, że powstała na przełomie XII i XIII wieku, albo i wcześniej, kiedy to
Pełcznica należała do Komesa Imbrama bliskiego doradcy i współpracownika księcia
Henryka I Brodatego. Pierwsza ściśle historyczna wzmianka źródłowa na temat świątyni
została zapisana podczas rządów księcia Henryka I Brodatego w 1226 roku. W tym czasie
budowla została zapewne konsekrowana przez arcybiskupa salzburskiego Henryka. Następna
wzmianka z 1228 roku informuje o dużej roli świątyni w systemie obronnym osady
Pełcznickiej. Wielką sławę przyniósł jej, ale niechlubną, spór pomiędzy proboszczami tej
budowli a kościoła św. Mikołaja, około 1250 roku.
Do budowy świątyni został użyty kamień polny i glina (podobnie w przypadku murów
obronnych miasta). Na przełomie XIV i XV wieku świątynia została przebudowana ze stylu
romańskiego na styl gotycki. Według legendy, budowla spłonęła od uderzenia pioruna i od
tego czasu jest ruiną.
- dom MIKULICZA - dom Jana Mikulicza Radeckiego, najwybitniejszego, polskiego
chirurga przełomu XIX i XX w. Kupił go na kilka lat przed śmiercią (1905), gdzie spędzał
wolne chwile, uczestnicząc m.in. w wyprawach łowieckich, organizowanych przez
ówczesnych właścicieli Zamku Książ. Dom ten, swego czasu zdobiły liczne trofea myśliwskie
– w chwili obecnej prywatna posesja
- Ratusz - klasycystyczna budowla wzniesiona w latach 1779-1781, według projektu
Christiana Valentina Schulze. Ratusz został przebudowany na początku XX wieku, obecnie
jest siedzibą władz miejskich Świebodzic - Ratusz jest dwukondygnacyjnym budynkiem
wzniesionym na planie litery T z krótkimi ramionami, ma dwie kondygnacje, dwa trakty
pomieszczeń i jest nakryty dachem dwuspadowym z lukarnami, ograniczonym szczytem o
wolutowym wykroju. W narożniku zachodniej fasady stoi czworoboczna wieża z parami
pilastrów w narożnikach dolnej części. W połowie wysokości wieży ulokowano taras
widokowy otoczony kamienną balustradą, a powyżej niego jest wyższa część, znacznie
węższa od dolnej, posiadająca ścięte narożniki i wyposażona w tarcze zegarowe. Wieża
zwieńczona jest blaszanym hełmem z iglicą. Dzielone pilastrami elewacje posiadają
pseudoryzality z wejściami i są zwieńczone gzymsem koronującym z wazonami.

- Mury Obronne - Świebodzice posiadają jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych
systemów fortyfikacyjnych miast. Zachowane fragmenty pochodzą najprawdopodobniej z XV
w. Były one sukcesywnie rozbudowywane i pod koniec XVIII w. w ich skład wchodziło 10
baszt i 3 bramy oraz obwarowania zamku. System ten uzupełniany był przez wały ziemne i
fosę. Okalające miasto mury okazywały się skuteczne choćby w 1427 r. gdy odparto atak
husytów, jednak nie zawsze potrafiły obronić miasto przed atakiem. Mimo licznych wojen

pożarów oraz prób ich rozebrania przez Francuzów w 1809 r. zachowały się one w 80% i
stanowią jeden z najlepiej kompletnych systemów obwałowań miejskich w kraju. O ich
wyglądzie możemy się przekonać oglądając ich fragment przy ulicy Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Obecnie wdrażany jest program ich rewaloryzacji obejmujący takie działania,
jak odbudowa brakujących fragmentów oraz udostępnienie całości dla ruchu turystycznego.
- kościół św. Mikołaja i krypta Hochbergów – odnowiony sarkofag, w którym spoczywa
Zuzanna Jadwiga Schaffgotch, druga żona Hansa Heinricha I Hochberga - jego historia
zaczyna się w XIII w. Konsekrowany przez biskupa wrocławskiego Wawrzyńca w 1228 r dał
początek osadzie, zniszczonej w czasie najazdu Tatarów w 1241 r. Wspomniany już pożar
zniszczył także tę świątynię. Pozostało jedynie prezbiterium, którego ściany boczne są
najstarszą, jeszcze romańską częścią obecnego kościoła. We wnętrzu duże wrażenie robi
ołtarz i ambona z baldachimem z XIX w. Dwie renesansowe figurki po obu stronach
głównego ołtarza przedstawiają postaci św. Jadwigi Śląskiej i patrona kościoła, św. Mikołaja.
Dziś właśnie w tej świątyni odbywają się miejskie uroczystości religijno-patriotyczne. Na
zewnątrz kościoła znajduje się tablica poświęcona pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego,
wmurowana w 70 rocznicę powstania II Rzeczpospolitej.
- kościół św. Piotra i Pawła - Pierwsze wzmianki dotyczące tego kościoła sięgają lat 1776 1779. Został zbudowany według projektu niemieckiego architekta Chrystiana Schultza.
Budowla wzniesiona jest na planie krzyża z wieżą od zachodu. Po środku bocznych elewacji,
wzdłuż całej wysokości ścian znajdują się nieznacznie wysunięte ryzality. Od frontu nad
wejściem wznosi się kwadratowa dzwonnica, przechodząca nad balustradą w ośmioboczną
wieżę zwieńczoną podwójnymi latarniami w barokowych hełmach i iglicą zakończoną kulą i
krzyżem. Wnętrze posiada bogato rozczłonkowany strop wsparty na szesnastu kwadratowych
słupach, przechodzących w doryckie kolumny. Słupy i kolumny dzielą wnętrze na trzy nawy,
z których boczne maja na obu piętrach wybudowane balkony. Sklepienie lustrzane wspiera się
na kolumnach. W 1945 roku ten ewangelicki kościół został przemianowany w katolicki
kościół pomocniczy parafii św. Mikołaja. Od 2 sierpnia 1952 roku stał się samodzielnym
kościołem parafialnym pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Świątynia ta i Ratusz Miejski
stanowią dziś jeden z nielicznych w okolicy zespołów zabytkowych w stylu klasycystycznym.
- kościół św. Franciszka z Asyżu - powstał w I połowie XIII wieku jako budowla romańska.
Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 30 sierpnia 1228 roku. Przebudowany w XIV i XV
wieku, do dziś przetrwał w formie budowli jednonawowej z niższym i węższym prezbiterium
zamkniętym ścianą prostą. Do nawy od południa przylega kruchta, do prezbiterium od
północy zakrystia. Nawa i kruchta nakryte są drewnianym stropem, prezbiterium sklepieniem
krzyżowo - żebrowym, zakrystia sklepieniem kolebkowym. Od zachodu wieża odbudowana
w XIX w. Wewnątrz zachowało się gotyckie sakramentarium z 1352 r., późnobarokowe
organy oraz ołtarz główny z XVII w. Pierwotny ołtarz główny - gotycki tryptyk z
przedstawieniem Tryumfu Matki Bożej eksponowany jest dziś w Muzeum Narodowym we
Wrocławiu. Na zewnątrz zachowane są detale kamieniarki gotyckiej, renesansowy nagrobek
oraz umieszczona u wejścia do kościoła, w ścianie kruchty, rzeźba Tronującej Madonny z
Dzieciątkiem.
W 2 połowie XX w., w czasie prac konserwatorskich prowadzonych pod kierunkiem
profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Józefa Edwarda Dutkiewicza odkryto cenne
średniowieczne malowidła przedstawiające m.in. postać św. Krzysztofa.
W roku 1970 w kruchcie południowej przeprowadzono pod kierunkiem prof. Zofii
Medweckiej badania nawarstwień oraz odsłonięto i zakonserwowano fragment malowideł z
początku XVI w. na ścianie południowej.
- Dworzec Kolejowy z 1869r (pierwszy dworzec w Świebodzicach powstał w 1843r) Nie
wszyscy wiedzą, że stacja w Świebodzicach jest unikatowa ze względu na swoje położenie.

Świebodzicki dworzec położony jest na łuku, bo tory w tym miejscu tworzą kształt
przypominający literę S. Tym samym jest to jedyny w Europie i jeden z nielicznych na
świecie dworców położonych na zakręcie.
- krzyże pokutne
- krzyż wmurowany, żółty, piaskowiec, usytuowany na lewo od wejścia do
gospodarstwa nr 39 w dzielnicy Ciernie,
- krzyż wolnostojący za ogrodzeniem gospodarstwa nr 40 w Cierniach
- krzyż stojący przy drodze obok posesji numer 90a w dzielnicy Ciernie
- krzyż łaciński wolnostojący, zlepieniec, usytuowany przy drodze do Świdnicy,
naprzeciw budynków Osiedla Sudeckiego przy stacji Orlen – po przeciwnej stronie
drogi K35
- figura przedstawiająca św. Jana Nepomucena – w rejonie posesji Ciernie 85 -2 września
2014 ustawiono nową kamienną kapliczkę, w której umieszczono figurę Jana N. wykonaną
przez jednego ze strzegomskich kamieniarzy. Inicjatywa należała do społecznego komitetu
budowy, któremu przewodniczył pan Robert Naronowicz, a najbardziej zaangażowany był
pan Andrzej Pawłowski. Na tabliczce umieszczono napis: "ŚW. JAN NEPOMUCEN /
PATRON LUDZI ZAGROŻONYCH POWODZIĄ / 02.09.2014"
- Pałac Seidlów – XIX-wieczny pałacyk w stylu renesansu angielskiego. Wybudowany został
przez Hugo Kramsta (stąd niemiecka nazwa pałacyku Hugoschloss), a następnie odsprzedany
rodzinie Seidlów. Mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame
- ruiny Pałacu Wdów – Ciernie 132a, Pałac został wzniesiony prawdopodobnie na przełomie
XVIII i XIX wieku przez Hachbergów z Książa. Pałac nigdy nie został ukończony i od wojen
napoleońskich popada w ruinę. Przy Pałacu stoi dawny folwark, gdzie w dniach 2-8.08.1790
r. na zaproszenie hr. von Hochberga mieszkał - Johann Wolfgang von Goethe
- ścianka wspinaczkowa na Pełcznicy - najbardziej interesująca skała rejonu. Oferuje sporą
ilość ubezpieczonych dróg i jeszcze większą liczbę kombinacji i bulderów.
- Ekstremalna Droga Krzyżowa Rejon Świebodzice trasa św. Mikołaja – 43 kilometrowa
trasa wokół Świebodzic, przez Mokrzeszów, Lubiechów, Książański Park Krajobrazowy,
Cieszów. Poprowadzona przez miejsca i symbole kultu religijnego. Proponowana również
jako trasa rowerowa (częściowo biegnąca niebieskim szlakiem rowerowym wokół
Świebodzic).

