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Wstęp 

Zarząd Koła PTTK nr 14 „Dolnoślązacy” przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we 

Wrocławiu jest organizatorem cyklicznej, corocznej imprezy o wymiarze ogólnokrajowym - 

Ogólnopolski Sudecki Rajd Policjantów. 

Celem imprezy jest motywowanie obecnych i byłych policjantów oraz pracowników 

Policji, a także przedstawicieli innych służb mundurowych do aktywnego spędzania 

wolnego czasu i wspólnego wypoczynku, a także poznawania piękna krajobrazu, przyrody i 

zabytków ziemi dolnośląskiej oraz integracja środowiska zawodowego. 

Każdego roku poznajemy uroki kolejnego pasma naszych przepięknych Sudetów, 

które stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów ziemi dolnośląskiej. 

Dotychczas w ramach Ogólnopolskiego Sudeckiego Rajdu Policjantów byliśmy: 

 

I 2004 MASYW ŚNIEŻNIKA MIĘDZYGÓRZE SUDETY WSCHODNIE 

II 2006 KARKONOSZE BOROWICE SUDETY ZACHODNIE 

III 2007 GÓRY ORLICKIE ZIELENIEC SUDETY ŚRODKOWE 

IV 2008 GÓRY SOWIE RZECZKA SUDETY ŚRODKOWE 

V 2009 GÓRY IZERSKIE ŚWIERADÓW ZDRÓJ SUDETY ZACHODNIE 

VI 2010 GÓRY OPAWSKIE JARNOŁTÓWEK SUDETY WSCHODNIE 

VII 2011 GÓRY BYSTRZYCKIE DUSZNIKI ZDRÓJ SUDETY ŚRODKOWE 

VIII 2012 GÓRY ZŁOTE LĄDEK ZDRÓJ SUDETY WSCHODNIE 

IX 2013 GÓRY STOŁOWE RADKÓW SUDETY ŚRODKOWE 

X 2014 RUDAWY JANOWICKIE KOWARY SUDETY ZACHODNIE 

XI 2015 GÓRY SUCHE KOWALOWA SUDETY ŚRODKOWE 

XII 2016 GÓRY BARDZKIE BARDO SUDETY ŚRODKOWE 

XIII 2017 BRAMA LUBAWSKA STARA BIAŁKA SUDETY ŚRODKOWE 

XIV 2018 KARKONOSZE JAGNIĄTKÓW SUDETY ZACHODNIE 

 

W bieżącym roku spotykamy się po raz XV, tym razem w północno-zachodniej części 

Sudetów, w tak długo planowanych, Górach Kaczawskich. Ich długość to około 30 km, 

średnia wysokość 600 m n.p.m. Od północy graniczą z Pogórzem Kaczawskim, od wschodu 

z Pogórzem Wałbrzyskim, od południowego wschodu z Górami Wałbrzyskimi, od południa z 

Rudawami Janowickimi i Kotliną Jeleniogórską i od zachodu z Pogórzem Izerskim. Składają 
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się z czterech grzbietów: Północnego, Małego, Południowego i Wschodniego. Trzy 

pierwsze mają przebieg północny zachód – południowy wschód, Grzbiet Wschodni ma 

kształt nieregularny i rozciąga się południkowo. Poszczególne grzbiety tworzą rozległe 

masywy o urozmaiconej linii grzbietowej i stosunkowo łagodnych zboczach. W wielu 

miejscach można spotkać skałki zbudowane z różnych skał – zieleńców, diabazów, 

marmurów, łupków oraz piaskowców i zlepieńców, a w przełomie Bobru – amfibolitów.  

Sporo problemów przysporzyło geografom wskazanie najwyższego szczytu Gór 

Kaczawskich. Do miana tego pretendowało kilka wierzchołków, od Okola - 714 m poprzez 

Maślaka - 720 m (właściwie Góra Folwarczna) po Baraniec i Skopiec - 724 m. Nietrudno 

wysnuć wniosek, że te dwie ostatnie góry dzierżą palmę pierwszeństwa, przy czym 

większość opracowań uznaje Skopiec za najwyższy punkt Gór Kaczawskich, tak też jest 

przyjęte w wykazie szczytów odznaki „KORONA SUDETÓW”. 

 Góry Kaczawskie są pasmem niewysokim, najniższym pasmem w polskich 

Sudetach, i przez to niedocenianym przez turystów. Leżące niemal na wyciągnięcie ręki 

Karkonosze skutecznie wygrywają rywalizację, chociaż w Górach Kaczawskich można 

znaleźć równie dużo atrakcji. Swoista niepamięć, w jaką popadły, przejawia się też w małej 

ilości szlaków turystycznych, jakie tu wyznaczono. Jest to jednak ciekawy region, a dla 

zbieraczy kamieni szlachetnych wręcz bezcenny. Wiele bardzo interesujących miejsc 

znajdą również przyrodnicy, zwłaszcza w Parku Krajobrazowym „Chełmy” na Pogórzu 

Kaczawskim. 

Spotykamy się w miejscowości Lubiechowa. Lubiechowa to długa wieś łańcuchowa 

długości ok. 4,5 km, której górna część usytuowana jest na północno-wschodnich zboczach 

Grzbietu Północnego Gór Kaczawskich, a środkowa i dolna na obszarze Pogórza 

Kaczawskiego. Położona w dolinie lewego dopływu Młynki na wysokości ok.295-500 m 

n.p.m. przy drodze prowadzącej ze Świerzawy na Chrośnicką Przełęcz. W skład 

Lubiechowej wchodzi kolonia Janochów, leżąca przy drodze Świerzawa - Jelenia Góra. 

Lubiechowa położona jest w gminie Świerzawa, w powiecie złotoryjskim. 

  Bardzo prawdopodobne, że Lubiechowa była jedną z pierwszych wsi powstałych u 

północnych podnóży Gór Kaczawskich (XIII w.). Od XIV do XVI wieku wieś była 

rozczłonkowana i należała do wielu właścicieli. Dopiero w okresie wojny 30-letniej von 

Zedlitzowie zdołali scalić ponownie całą wieś i dłuższy czas pozostawała ona ich 

własnością. Przez krótki okres należała do księcia Adama Czartoryskiego. W przeszłości 
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wieś była popularnym celem wycieczek, m.in. dzięki szlakowi prowadzącemu ze Świerzawy 

na wzgórze Okole, ale słynęła także, jako ośrodek wydobycia i obróbki agatów i ametystów. 

 

Koniecznie trzeba zobaczyć... 

Kościół św. św. Piotra i Pawła 

Jest to jeden z najcenniejszych obiektów sakralnych na Pogórzu Kaczawskim. 

Powstał najprawdopodobniej w latach 1260-1270. W XIV w. został nieznacznie 

rozbudowany (prezbiterium), a w XIX w. przebudowany. Najcenniejszym elementem 

wystroju jest bogaty zespół fresków w prezbiterium, a wśród nich XIV-wieczne 

przedstawienie Pochodu i Pokłonu Trzech Króli oraz św. Jerzego walczącego ze smokiem. 

Uwagę zwraca także drewniany polichromowany ołtarz z 1613 r., kamienna chrzcielnica z 

1594 r., obrazy olejne z XVII w oraz detale kamienne, a wśród nich całopostaciowe nagrobki 

z XVI-XVII w głównie rodu von Zedlitzów, które zobaczyć można zarówno w kościele jak i na 

zewnętrznych jego ścianach. Kościół otoczony jest wysokim kamiennym murem z bramą z 

ostrołukowym prześwitem z XV w. 

Pałac 

Ciekawym obiektem jest murowany pałac z XVIII w., przebudowany w 1825 r., 

funkcjonujący niegdyś jako rezydencja Kaspara von Zedlitza, ale także jako miejsce 

odprawiania nabożeństw ewangelickich. Przy obiekcie zachowały się pozostałości parku z 

okazami starych drzew, m.in. pomnikowych dębów szypułkowych. Obok pałacu zobaczyć 

można także dawne oficyny pałacowe, a wśród nich dawną rządcówkę (obecną 

leśniczówkę) z 1807 r. z wmontowanymi w ścianę kamiennymi wykuszami. 

 

Zespół pałacowo-folwarczny 

    W górnej części wsi zobaczyć można zespół folwarczny z okazałym renesansowym 

dworem z 1 ćw. XVI w, przebudowany w 1756 r, a następnie pod koniec XIX w 

przekształcony na spichlerz. Jest to dwukondygnacyjny oskarpowany budynek z 

zachowanymi wykuszami i późnorenesansowymi obramieniami okiennymi. Wewnątrz warto 

zwrócić uwagę na sklepienia kolebkowe z lunetami i fragmenty drewnianych stropów, a 

także na pozostałości polichromii. 

 

 



Nie można pominąć...  

Łomy (niem. Hopfen-Berg) 

Niezbyt wysokie (424 m.) porośnięte lasem świerkowym wzniesienie, jest doskonale 

znane zbieraczom minerałów, ponieważ południowo-zachodnie zbocze aż po wierzchołek 

rozcina wyrobisko kamieniołomu, w którym występują druzy migdałowców melafirowych  

z pięknymi szczotkami ametystów. Tutejsze agaty mają róże kształty i barwę od żółtej przez 

niebieską, zieloną po szarobiałą. 

 

Masyw Okola 

Wędrując w górę wsi dojść można do Okola, które jest jednym z najwyższych 

szczytów Gór Kaczawskich, a równocześnie jednym z najpiękniejszych miejsc widokowych. 

Do lat czterdziestych na szczycie stała drewniana wieża widokowa. W pobliżu był też 

drewniany schron i miejsce biwakowe. Po drodze na Okole warto zwrócić uwagę na Leśną 

Ambonę na wzgórzu Świerki – w przeszłości pomnik przyrody. 

 

Warto zwrócić uwagę na... 

Wiejski Dom Kultury 

Dawny dom ludowy z końca XIX w połączony z biblioteką. Na piętrze znajduje się sala 

taneczna z wysokimi, półkoliście zakończonymi oknami oraz z zabytkowymi lustrami. 

  

Przez Lubiechową i Okole prowadzi  żółty szlak biegnący ze Świerzawy do Wlenia, a wzdłuż 

grzbietu Okola niebieski szlak E-3 (fragment Europejskiego Szlaku Długodystansowego) z 

Płoszczyny przez Chrośnicę. 

Wykorzystano m.in. informacje ze strony http://www.centrumswierzawa.pl/lubiechowa. 

Więcej informacji o regionie i atrakcjach uczestnicy uzyskają podczas Rajdu. 

Tak jak w ubiegłych latach hasło Rajdu niezmiennie brzmi:  

„W górach jest wszystko co kocham” 

 



I. ORGANIZATORZY 

Zarząd Koła PTTK nr 14 „Dolnoślązacy” przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we 

Wrocławiu. 

II. TERMIN 

15 - 19 maja 2019 r. 

III. MIEJSCE 

Uczestnicy Rajdu zostaną zakwaterowani w Pensjonacie „HELENA”, 59-540 Świerzawa, 

ul. Długa 79, tel. + 48 48 518311183. 

IV. ZASADY FINANSOWANIA 

Osoby zgłaszające udział w Rajdzie ponoszą koszty Rajdu w wysokości 360,00 zł (nocleg – 

40,00 zł, obiadokolacja – 30,00 zł, śniadanie – 20,00 zł).  Rajd nie ma charakteru 

komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji, jest imprezą non-profit i 

realizowany jest zgodnie z przepisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.  

Wpłat proszę dokonywać na podane poniżej konta: 

 Oddział PTTK Wrocław–Fabryczna (wpłaty do 12 maja 2019 r):  

Santander Bank Polska 89 1090 2398 0000 0006 0800 0479;  

 Hubert Gliga (wpłaty do 15 maja 2019 r):  

Citi Handlowy 91 1030 0019 0109 8518 0474 3824; 

 z dopiskiem XV Jubileuszowy OSRP „Góry Kaczawskie 2019” – Koło nr 14 

 w wyjątkowych przypadkach wpłata będzie przyjmowana przez organizatorów od 

uczestników rajdu w dniu przybycia do miejsca zakwaterowania.   

W ramach wpisowego Organizatorzy zapewniają: 

- 4 noclegi, 

- 4 obiadokolacje, 

- 4 śniadania, 

- ognisko z kiełbaskami, 

- znaczek rajdowy, 

- certyfikat 

- inne atrakcje 



V. ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW 

Zgłoszenia uczestników na Rajd przyjmowane są do 13 maja 2019 r. 

telefonicznie lub e-mailem. 

❖ Hubert Gliga, tel. 609-678-260, e-mail: hubertwr@go2.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, nr PESEL, adres 

zamieszkania, numer legitymacji PTTK - jeśli posiada, dane kontaktowe (telefon 

komórkowy, adres e-mail, jednostka Policji. itp.); 

 

UWAGA: 

Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona do 25 osób. Organizator zastrzega 

sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w przypadku wyczerpania 

limitu miejsc. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  W czasie trwania Rajdu wszyscy uczestnicy winni przestrzegać praw i zasad 

obowiązujących na szlakach turystycznych, postanowień Organizatorów i zasad 

współżycia społecznego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować 

wykluczeniem z Rajdu. 

2.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe w 

czasie Rajdu na szlakach rajdowych i w bazie Rajdu. Odpowiedzialność za 

powstałe szkody lub wypadki ponoszą indywidualnie uczestnicy. 

3.  Uczestnicy obowiązani są ubezpieczyć się we własnym zakresie. Członkowie 

PTTK są ubezpieczeni w ramach aktualnie opłaconej składki. 

4.  Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

5.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany tras rajdowych, godzin posiłków i 

innych zmian programowych w zależności od warunków pogodowych, woli 

L.p. 
Imię i 
Nazwisko 

PESEL Adres 
Nr leg. 

PTTK 

Tel. komórkowy 
E - mail 

KWP/KMP
/KPP Uwagi 

1 

       

 

mailto:hubertwr@go2.pl


uczestników Rajdu lub innych przyczyn niezależnych od organizatorów. 

 

HARMONOGAM RAJDU ORAZ PLANY TRASY PIESZYCH 

15 maja 2019 r. - środa 

godz. 15.00 - 18.00 – przyjmowanie uczestników Rajdu  

godz. 19.00 - obiadokolacja 

godz. 20.00 - zajęcia integracyjne, wieczór zapoznawczy, wspomnienia z poprzednich 

rajdów, informacje o trasach Rajdu. 

16 maja 2019 r. - czwartek 

godz. 09.00 - śniadanie 

godz. 10.00 - 17.00 - pobyt na trasie 

godz. 18.00 - obiadokolacja 

godz. 19.00 - impreza integracyjna (ognisko, wspólna zabawa) 

17 maja  2019 r. - piątek 

godz. 09.00 - śniadanie 

godz. 10.00 - 18.00 - pobyt na trasie 

godz. 19.00 - obiadokolacja 

godz. 20.00 - karaoke (wspólna zabawa) 

18 maja 2019 r. - sobota 

godz. 9.00 - śniadanie 

godz. 10.00 - 17.00 - pobyt na trasie 

godz. 18.00 - obiadokolacja 

godz. 19.00 - spotkanie pożegnalne 

 

19 maja  2019 r. - niedziela 

godz. 9.00 – śniadanie 

godz. 10.00 – pożegnanie, wykwaterowanie i wyjazd uczestników. 
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1. 

Lubiechowa – Przełęcz pod Świerkami – Pod Pańską Wysoczką 
– skrzyżowanie pod Okolem – Czarcia Ambona – Chrośnica – 
przełęcz Chrośnicka – Chrośnica – Czarcia Ambona 
skrzyżowanie pod Okolem – Pod Pańską Wysoczką – Przełęcz 
pod Świerkami - Lubiechowa 

6:03 h 19 28 S.06 

2. 
Lubiechowa – Świerzawa – Sędziszowa/Organy Wielisławskie – 
Wielisławka – Sokołowiec - Lubiechowa  

4:00 h 19,5   

3. 

Lubiechowa – Przełęcz pod Świerkami – Przełęcz Widok – 
Przełęcz pod Kobyłą – Przełęcz Komarnicka – Skopiec (724 m) 
– Przełęcz Komarnicka – Przełęcz pod Kobyłą – Przełęcz Widok 
- Przełęcz pod Świerkami - Lubiechowa 

9:27 h 30,1 44 S.06 

 

Uwaga: Jak na każdym Rajdzie podane trasy są umowne. Z uwagi na ilość atrakcji, każdy na 

pewno znajdzie coś dla siebie. Proponuję, by chętni przygotowali po jednej trasie, 

która ich zdaniem warta jest przejścia, ewentualnie inne atrakcje, których Waszym 

zdaniem nie można pominąć.   

Z turystycznym pozdrowieniem 

Prezes Koła nr 14 „DOLNOŚLĄZACY" 
przy 

Komendzie Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu 

Hubert Gliga 

PROGRAM RAJDU TAKŻE NA: www.wroclawfabryczna.pttk.pl/Koło nr 14 

 

http://www.wroclawfabryczna.pttk.pl/Ko%c4%b9%e2%80%9ao

