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Informacja Turystyczna Miasta Piechowice (przy POK) ul. ¯ymierskiego 53 tel. 75/ 76 17 201informacja@piechowice.pl
Referat Spraw Spo³ecznych i Promocji Miasta Piechowiceul. ¯ymierskiego 4958-573 Piechowicetel.75/ 75 48
909promocja@piechowice.pl Piechowice (350 - 480 m n.p.m.) urokliwie rozpostarte miêdzy szczytami Karkonoszy
a grzbietami Gór Izerskich, stanowi± od wieków idealne miejsce do uprawiania turystyki przez ca³y rok. Ka¿dy, kto zechce
aktywnie wypocz±æ, w³a¶nie z Piechowic powinien wyruszyæ pieszo lub rowerem szlakami turystycznymi, których wêze³
znajduje siê w centrum miasta.
Rozpoczynaj±c wêdrówkê z Piechowic przez osiedle Micha³owice mo¿na doj¶æ do Szklarskiej Porêby lub Jagni±tkowa,
albo dotrzeæ do ¦nie¿nych Kot³ów, £abskiego Szczytu, Wielkiego Szyszaka, Szrenicy czy innych karkonoskich szczytów.
Co wytrawniejsi tury¶ci mog± zaplanowaæ wêdrówkê po Karkonoszach z Piechowic a¿ na ¦nie¿kê i prze³êcz Okraj lub
stronê czesk±. Po drodze koniecznie trzeba wej¶æ na punkt widokowy "Z³oty Widok" w Micha³owicach , sk±d roztacza
siê niepowtarzalna panorama Karkonoszy.Wyruszaj±c z centrum miasta przez osiedle Górzyniec lub Piastów mo¿na
podziwiaæ Góry Izerskie i wyznaczyæ sobie za cel wêdrówki miejscowo¶ci: ¦wieradów, Kopaniec lub Star± Kamienicê.
Poruszaj±c siê w stronê Gór Izerskich, po drodze, mo¿na podziwiaæ panoramê ze skalnych baszt "Bobrowe Ska³y" lub
odwiedziæ "Zakrêt ¦mierci" w Szklarskiej Porêbie. Wszystko zale¿y od wyboru trasy.
Je¶li kto¶ wybierze wêdrówkê przez ulicê Pakoszowsk± i skrêci w ulicê Zamkow±, dotrzeæ mo¿e do znanego
uzdrowiska Cieplice ¦l±skie Zdrój. Po drodze mo¿na odpocz±æ i zrelaksowaæ siê nad pakoszowskimi stawami oraz zwiedziæ
Pa³ac Pakoszów &ndash; ul. Zamkowa 2. Wizyta w po³o¿onym w 15 ha parku Pa³acu Pakoszów bêdzie dla Pañstwa
pe³na odkryæ. Otwarty przez ca³y rok obiekt z jego unikalnym po³±czeniem historii, dziedzictwa, piêknego ogrodu,
atrakcji oraz znakomit± restauracj± jest ¶wietnym wyborem przez ca³y rok. Zapraszamy do odwiedzenia strony
www.palac-pakoszow.plCi z Pañstwa, którzy dotr± do Piechowic Dolnych, mog± wybraæ dwa warianty dalszej wêdrówki:
Pierwszy ¿ó³tym szlakiem przez Cich± Dolinê, który doprowadzi do Jagni±tkowa i dalej w Karkonosze. Po drodze warto
obejrzeæ 700-letniego cisa i sztolnie z czasów II wojny ¶wiatowej.
Drugi to trasa szos± g³ówn± nr 366 lub ¶cie¿k± le¶n± powy¿ej tej szosy w kierunku Jeleniej Góry-Sobieszowa, gdzie
znajduje siê zamek "Chojnik".Warto jeszcze poleciæ Pañstwu ³atw±, prowadz±c± wzd³u¿ Kamiennej trasê z Piechowic
Górnych XVIII w. ¶cie¿k± Prellera, która prowadzi na "Wodospad Szklarki". Wodospad Z wodospadu mo¿na kierowaæ siê
dalej do Szklarskiej Porêby i w Karkonosze na £abski Szczyt lub powróciæ zielonym szlakiem do PiechowicMicha³owic.Warto zobaczyæ w obrêbie miasta ...park miejski &ndash; &bdquo;Szklany Ogród&rdquo; zrewitalizowany w
2013 roku. W ramach prac zagospodarowania terenu parku uporz±dkowano ro¶linno¶æ przesadzaj±c je w jedno miejsce,
dokonano nasadzeñ drzew i traw ozdobnych, wymieniono stare ³awki, lampy, kosze oraz po³o¿ono now±
nawierzchniê z kostki granitowej. Niezwykle atrakcyjnie prezentuj± siê zdjêcia w szkle wykonane techologi± laserow±
3D, które zawieraj± zdjêcia znanych miejsc w Piechowicach, starego, istniej±cego tutaj cmentarza ewangelickiego oraz
zdjêcia dotycz±ce huty Szk³a Kryszta³owego Julia. Ca³o¶æ pod¶wietlana diodami led, szczególnie atrakcyjnie prezentuje
siê po zapadniêciu zmroku. (wej¶cie od ulic: Szkolnej, ¯ymierskiego, Tysi±clecia)¦nie¿ne kot³y - 1300-1490 m. n.p.m.
Dwa najlepiej wykszta³cone kot³y polodowcowe w Karkonoszach z dobrze zachowanymi formami glacjalnymi. Jedno z
piêkniejszych miejsc w regionie. S± one rozdzielone w±sk± skaln± grzêd± i wci¶niête w pó³nocne zbocza g³ównego
grzbietu Karkonoszy miêdzy £abskim Szczytem, a Wielkim Szyszakiem. Pionowe ¶ciany skalne dochodz± do oko³o
200 m wysoko¶ci, górna krawêd¼ Du¿ego Kot³a po³o¿ona jest na wysoko¶ci 1490 m n.p.m. W Wielkim Kotle znajduj±
siê dwa ma³e ¦nie¿ne StawkiWielki Szyszak - 1509 m n.p.m. - drugi co do wielko¶ci (po ¦nie¿ce) szczyt polskich
Karkonoszy i ca³ych polskich SudetówWodospad &bdquo;Szklarki&rdquo; - 520 m. n.p.m., malowniczo po³o¿ony na
terenie Karkonoskiego Parku Narodowego w ¶rodkowej czê¶ci W±wozu Szklarki. Przy wodospadzie znajduje siê ma³e
schronisko PTTK "Kochanówka". Z powstaniem wodospadu zwi±zana jest legenda o Karkonoszu i córce szklarza Szklarce,
której imiê nosi dzi¶ przep³ywaj±cy potokTunel skalny - na krêtej drodze z Piechowic do Micha³owic znajduje siê
unikatowy tunel wykuty w granitowej skale, ma kilkana¶cie metrów d³ugo¶ci i robi ogromne wra¿enie. Jest jedynym takim
tunelem drogowym w tej czê¶ci Polski. Prezentuje siê niesamowicie o ka¿dej porze roku; ul. Sudecka (dojazd do
osiedla Micha³owice)Z³oty Widok i Kamienio³omy &ndash; znakomity punkt widokowy na zachodni± czê¶æ Karkonoszy,
Góry Izerskie oraz Dolinê Kamiennej. Pomnik przyrody nieo¿ywionej, znajduj±cy siê na zboczach Drewniaka 672 m.
n.p.m. w Micha³owicach. Prowadzi do niego wygodna, ¿ó³to znakowana, 4 kilometrowa, okrê¿na ¶cie¿ka spacerowa.
Mo¿na j± odnale¼æ 100 metrów za przystankiem autobusowym u zbiegu ulic Sudeckiej i ¦nie¿nej. Usytuowany jest na
krawêdzi nieczynnego kamienio³omu granitu. W kamienio³omie mo¿na podziwiaæ granitowe bloki wysokie na
kilkana¶cie metrówBobrowe ska³y - grupa skalna w Górzyñcu z punktem widokowym na Karkonosze. Jad±c z Jeleniej Góry
tu¿ przed Piechowicami, skrêcamy w prawo na Osiedle Piastów. Nastêpnie jedziemy ok.. 2,5 km mijaj±c po drodze
ciasne serpentyny i skrêcamy w lewo w ul. Wolsk±700 letniego Cisa ul. ¯ymierskiego 12- interesuj±cy okaz cisa, którego
wiek szacuje siê na 700 lat. Ma 292 cm obwodu i 10 m wysoko¶ci; Piechowice Dolne, Rezerwat "Krokusów" - osiedle
Górzyniec (wart obejrzenia na prze³omie kwietnia-maja)Neoromañski Ko¶ció³ parafialny z lat 1909-1911, który posiada
kompletne wyposa¿enie neoromañskie i eklektyczne z pocz±tku XX w. (Piechowice, ul. ¯ymierskiego 40)Ko¶ció³ filialny
Bo¿ego Cia³a, gotycko-barokowy, wzmiankowany w 1399 r., wzniesiony w pocz±tkach XVI w., przebudowany w XVII w.,
remontowany w 1827 i 1960 r. We wnêtrzu znajduje siê pó¼nogotyckie sakramentarium przy¶cienne, kamienna
chrzcielnica oraz pó¼norenesansowe-pochodz±ce z oko³o 1602r.- ambona i stalle. (Piechowice - osiedle Piastów)Cicha
Dolina - po³o¿ona w po³udniowo-zachodniej czê¶ci Piechowic, tutaj zaczê³o siê szklarstwo. Jej dawna nazwa
"Quirtal" oznacza "Poprzeczn± Dolinê", le¿±c± prostopadle do rzeki Kamiennej. Znajduje siê w poro¶niêtym
¶wierkowym lasem w±wozie, pomiêdzy wzniesieniami M³ynik od zachodu i Trzmielak oraz Sobiesz od
wschodu.(Piechowice Dolne)Hutê Szk³a Kryszta³owego &bdquo;Julia&rdquo;, wybudowan± przez Fritza Heckerta w
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1866 r., która jest najstarszym istniej±cym producentem szk³a kryszta³owego na terenie Karkonoszy. Proces produkcji
kryszta³u odbywa siê tradycyjn±, zanikaj±c± ju¿ metod± rêczn± (rêczne dmuchanie szk³a i jego zdobienie). Ka¿dy
odwiedzaj±cy hutê mo¿e poznaæ skrywan± przed wiekami technologiê wytopu szk³a, poczuæ ¿ar z pieca hutniczego
i podziwiaæ rêczne zdobienie kryszta³owych wyrobów. Huta &bdquo;Julia&rdquo; wci±¿ siê rozwija i poszerza swoj±
ofertê o kolejne atrakcje. Stworzono Mini Hutê &ndash; warsztaty dla dzieci, podczas których dzieci przebieraj± siê w
strój hutnika, na miniaturowym piecu próbuj± swoich si³ w dmuchaniu baniek mydlanych za pomoc± mini piszczela
hutniczego, ucz± siê zdobienia i polerowania na plastikowych kieliszkach. Ka¿dy uczestnik warsztatów otrzymuje
imienny Dyplom M³odego Hutnika. Na terenie huty istnieje tak¿e mo¿liwo¶æ zorganizowania spotkañ integracyjnych dla
doros³ych &ndash; np. grup biznesowych. W ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej uda³o siê
zrealizowaæ w hucie nowe inwestycje: otwarto kawiarniê &bdquo;Kryszta³owa&rdquo;, gdzie po zakoñczeniu
zwiedzania lub czekaj±c na przewodnika mo¿na napiæ siê pysznej kawy, przygotowano now± powierzchniê sklepow±,
zakupiono nowy piec hutniczy. (ul. ¯ymierskiego 73)
Wiêcej na stronie www.hutajulia.com.

...i w pobliskiej okolicyZamek Chojnik &ndash; piastowska warownia z XIV w. wybudowana na szczycie o wysoko¶ci 627
m.n.p.m. W 1822 roku utworzono tu odwiedzane chêtnie przez turystów-kuracjuszy schronisko, które funkcjonuje do dzi¶.
Legenda g³osi, ¿e mieszka³a tu ksiê¿niczka Kunegunda, córka w³a¶ciciela zamku. Jej kaprysem by³o, ¿eby kandydat
na mê¿a, objecha³ konno w pe³nej zbroi zamkowe mury. D³ugo nikomu siê to nie udawa³o, a kolejni ¶mia³kowie
ginêli spadaj±c w przepa¶æ. Pewnego razu przyby³ na zamek rycerz z Krakowa, który dokona³ tego karko³omnego
wyczynu, kiedy jednak oczarowana ksiê¿niczka ofiarowa³a mu swoj± rêkê - odrzuci³ jej starania i odjecha³.
Poni¿ona i niechciana panna rzuci³a siê w przepa¶æ z murów, z których spadali ¶mia³kowie wysy³ani przez ni± na ¶mieræ.
Do dzi¶ podobno mo¿na zobaczyæ ducha jednego z rycerzy, który konno obje¿d¿a zamkowe mury w ksiê¿ycowe noce
(www.chojnik.pl)w Jeleniej Górze &ndash; zabytkowe centrum z rynkiem zabudowanym kamieniczkami podcieniowymi, w
tym m.in. z ko¶cio³em £aski pod Krzy¿em Chrystusa, Kaplica ¦w. Anny Baszta grodzka, Muzeum Karkonoskie, Muzeum
Przyrodnicze, Brama Wojanowska,.
Dawny pa³ac królów pruskich i domy tyrolskie w Mys³akowicach
w Kowarach &ndash; Park Miniatur i Zabytków Architektury Dolnego ¦l±ska i sztolnie pouranowew Karpaczu &ndash;
norweski ko¶ció³ek Wang z XII-XIII w., Muzea: Zabawek, Sportu i Turystyki, Park bajek, Galeria minera³ów, letni tor
saneczkowy Kolorowa i in.w okolicach Karpacza &ndash; ¦nie¿ka 1602 m.n.p.m., interesuj±ce jeziora górskie (Ma³y i
Wielki Staw), symboliczny cmentarz ludzi gór.
w okolicach Szklarskiej Porêby i w mie¶cie &ndash; Dom Carla i Gerharta Hauptmannów, Muzeum Mineralogiczne, Stara
Chata Waloñska, Muzeum Ziemi, wodospad Kamieñczyka (27 m.), Zakrêt ¦mierci, Szrenica (1362 m.n.p.m.) ze
Skiaren±, Jakuszyce,
W Karkonosze pieszo, rowerem lub wyci±giem

Ko¶ció³ ¶w. Antoniego- portal
Ko¶ció³ ¶w. Antoniego- plebania
Ko¶ció³ pw. Bo¿ego Cia³a
Piechowice to piêkno przyrody latem i zim± Sklep w hucie "Julia"

Walory krajobrazowe Piechowic
fot. Hubert Feret
ZAPRASZAMY DO PIECHOWIC PRZEZ CA£Y ROK!

https://old.piechowice.pl

Kreator PDF

Utworzono 15 June, 2021, 09:45

