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PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY BOBRU (PKDB)
Park Krajobrazowy Doliny Bobru jest jednym z dwunastu 

parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego. 
Utworzony został w 1989 roku. Powierzchnia parku wynosi 
10 943 ha, a jego otuliny 12 552 ha. Obejmuje on obszar 
od Jeleniej Góry wzdłuż rzeki Bóbr do Lwówka Śląskiego. 
Geografi cznie park reprezentuje fragment Gór Kaczawskich, 
Pogórza Kaczawskiego, Kotliny Jeleniogórskiej oraz Pogórza 
Izerskiego. Położony jest na terenie powiatów: jeleniogórskiego, 
lwóweckiego i złotoryjskiego. Celem ochrony parku jest 
zachowanie struktury układu hydrografi cznego doliny rzeki 
Bóbr wraz z łąkami, starorzeczami i terenami podmokłymi oraz 
innych zbiorników wodnych będących siedliskami chronionych 
i rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów, jak również 
zachowanie geologicznej i geomorfologicznej różnorodności 
parku, w tym licznych form skalnych – grzbietów i kulminacji, 
zrównań wierzchowinowych i stokowych oraz wychodni 
skalnych. Najwyższym wzniesieniem parku jest Siedlęcinka 
495 m n.p.m.

Osią hydrologiczną parku jest rzeka Bóbr, która w wielu 
miejscach odsłania różnorodne i różnowiekowe formacje skalne, 
tworząc cztery charakterystyczne przełomy rzeczne: Borowy 
Jar, pomiędzy Siedlęcinem a Wrzeszczynem, pomiędzy Górą 
Stanek a Wysokimi Skałami oraz w okolicach Lwówka Śląskiego. 
Płynie ona na terenie parku na odcinku ok. 38 km i utworzone 
są na niej trzy zbiorniki wodne – Jezioro Modre, Wrzeszczyńskie 
i Pilchowickie. Największym jeziorem zaporowym jest Jezioro 
Pilchowickie z drugą co do wielkości w Polsce, po Solinie, zaporą 
wodną. Obszar parku charakteryzuje się dużą różnorodnością 
przyrodniczą oraz licznymi wartościami historyczno-
kulturowymi świadczącymi o bogatej historii tego terenu. 

Park Krajobrazowy - obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, 
popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju

(Ustawa o ochronie przyrody – Dz.U. 2018, poz. 1614)
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BOROWY JAR
Pod nazwą Borowy Jar kryje się obszar bogaty przyrodniczo  

i historycznie. Znajduje się on pomiędzy Jelenią Górą 
(północna część administracyjna miasta) a Siedlęcinem (gmina 
Jeżów Sudecki). Stanowi on z jednej strony przełom rzeczny  
o stromych zboczach zbudowanych z granitognejsów 
i granitów oraz formacji skalnych o różnych kształtach  
i wielkościach, jak również cenne miejsce w historii Jeleniej Góry 
odnośnie powstania miasta, życia kulturalnego i wypoczynku 
w bliskim kontakcie z przyrodą. 

Początki turystycznego zainteresowania się Borowym 
Jarem sięgają XVIII wieku. Jednakże po ówczesnym 
zagospodarowaniu tego obszaru z licznymi obiektami 
zabytkowymi i trasami spacerowymi pozostały aktualnie  
jedynie nieliczne ślady w terenie. Najwięcej informacji na 
ten temat można dowiedzieć się z materiałów archiwalnych.  
Z upływem czasu z inicjatywy jeleniogórzan teren ten stał się 
naturalnym parkiem łączącym funkcję wypoczynku, aktywnej 
turystyki i edukacji przyrodniczej. Od 1989 roku objęty jest 
również ochroną w formie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Aktualnie Borowy Jar, z inicjatywy Dolnośląskiego Zespołu 
Parków Krajobrazowych i Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz we 
współpracy z lokalnymi przedstawicielami, stanowi ,,zielony 
teren” dobrze oznakowanych szlaków turystycznych, ścieżek 
edukacyjnych oraz tras i dróg leśnych wzajemnie łączących się 
tworząc sieć alternatywnych przejść pomiędzy Jelenią Górą 
a Siedlęcinem, zarówno po lewej jak i po prawej stronie rzeki 
Bóbr. Liczne tablice, pulpity i kierunkowskazy oraz punkty 
wypoczynku uwzględniają informacje o cennych wartościach 
przyrodniczych i historycznych. Borowy Jar jest także miejscem 
do aktywnego odpoczynku – turystka piesza, rowerowa 
oraz refleksji poprzez kontakt z przyrodą i podziwiania 
z punktów widokowych pięknej panoramy Karkonoszy  
i Kotliny Jeleniogórskiej. Stanowi atrakcję turystyczną regionu 
jeleniogórskiego wartą zobaczenia.

Fot. 1 - Rzeka Bóbr
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HISTORIA BOROWEGO JARU
Borowy Jar i jego dzieje związane są z historią Jeleniej 

Góry. Zgodnie z legendą, początki Jeleniej Góry związane 
są ze Wzgórzem Bolesława Krzywoustego, gdzie Bolesław 
Krzywousty miał spotkać jelenia, od którego nazwę wzięło 
miasto i na którym miał zbudować zamek. Ostatnie wzmianki 
o jeleniogórskim zamku pochodzą z końcowego etapu wojen 
husyckich, w czasie których został wykupiony i rozebrany przez 
mieszczan miasta. Wzgórze było jednak ulubionym miejscem 
mieszczan i urządzono tutaj drewniany szynk, a następnie 
restaurację oraz wytyczono system alejek parkowych. 
Kolejnym etapem było wybudowanie wieży widokowej, której 
aktualna potoczna nazwa brzmi ,,Grzybek”.

Kolejne informacje o Borowym Jarze pojawiają się dopiero 
na początku XVIII wieku w zbiorze poezji Daniela Stoppego pt. 
„Der Parnaß im Sättler“, z którego dowiadujemy się, że znajduje 
się tutaj miejsce, tłumnie odwiedzane przez jeleniogórzan. 
Tym miejscem był Parnas, zbudowany na zboczu Góry 
Siodło w miejscu, gdzie obecnie przy drodze z Jeleniej Góry  
w kierunku Gościńca Perła Zachodu znajdujemy fragmenty 
muru oporowego i ruiny dawnej fabryki. 

Pod koniec XVIII wieku na Górze Siodło został zbudowany 
park o nazwie Helikon oraz wydany został przewodnik po 
jeleniogórskim Helikonie pt. „Vom Helikon und den Elisaischen 
Feldern bei Hirschberg“. Autorem i wydawcą przewodnika był 
jeleniogórski drukarz Immanuel Krahm. 

W XIX wieku wzrasta turystyczne znaczenie Borowego 
Jaru. Świadczy o tym przewodnik turystyczny, jaki zostały 
wydany w 1887 r. z inicjatywy Towarzystwa Karkonoskiego 
(Riesengebirgsverein) pt. ,,Hirschberg und seine Umgebung: 
Kurzgefasster Führer für Touristen”. W przewodniku 
znajdujemy propozycje różnych wycieczek po najbliższych 
miastu okolicach, a w tym i do Borowego Jaru.

Fot. 2 - Przełom rzeki Bóbr – zdjęcie historyczne
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JELENIOGÓRSKI HELIKON
Piękno przyrody Góry Siodło pod koniec XVIII wieku urzekło 

Johanna Christopa Schönau, ówczesnego burmistrza Jeleniej 
Góry i miłośnika przyrody, który postanowił zagospodarować 
szczyt Góry Siodło na wzór starożytnego greckiego Helikonu, 
opisanego w księdze starożytnego greckiego geografa 
Pauzaniasza. Wzorując się na tym opisie, na zboczach 
góry zostały wytyczone ścieżki spacerowe, z których wiele 
zachowało się do czasów współczesnych. Prowadziły one do 
miejsc atrakcyjnych krajobrazowo, z których można podziwiać 
panoramę Karkonoszy, Kotliny Jeleniogórskiej i Borowego Jaru.

Miejsca najbardziej atrakcyjne widokowo stały się umownymi 
siedzibami muz, których było dziewięć tj. Erato, Euterpe, Kaliope, 
Klio, Melpomene, Polihymnia, Tepsychora, Talia oraz Urania. 
W tych miejscach stały ławki i stoły wykonane z naturalnych 
elementów, jako miejsce wypoczynku oraz rozmyślań 
artystycznych i życiowych. Opiekunem wyżej wymienionych 
muz był Apollo, więc i dla niego na jeleniogórskim Helikonie 
wydzielono plac noszący nazwę Placu Apollina. Z czasem na tym 
placu wybudowano budynek noszący nazwę „Świątyni Apollina”.

Z opisu jaki znajdujemy w przewodniku Immanuela Krahma 
pt. „Vom Helikon und den Elisaischen Feldern bei Hirschberg“ 
wynika, że jeleniogórski Helikon zajmował obszar Góry Siodło 
pomiędzy: na wschodzie - Cudowne Źródełko, na zachodzie – 
źródło Hipokrene, na północny – rzeka Bóbr, a na południu – 
skała Urania. Jest to obszar bogaty w ciekawe formacje skalne, 
urwiska, punkty widokowe, strumienie i źródła. 

Budowę jeleniogórskiego Helikonu zakończono w 1794 r.,  
a teren ten stał się wielką atrakcją Jeleniej Góry, odwiedzaną 
przez znakomitych gości. Świadczy o tym m.in. wizyta  
w 1800 r. przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych  
Johna Quincy Adamsa.

Fot. 3 - Miejsce dawnej Świątyni Apollina – tablica informacyjna
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ŚCIEŻKI SPACEROWE DAWNEGO HELIKONU
Jeleniogórski Helikon swoją popularność zawdzięczał m.in. 

ścieżkom  spacerowym. Ich przebieg nie był przypadkowy. 
Każda z nich miała swoje przeznaczenie i była tak 
poprowadzona, aby można było z niej podziwiać przyrodę 
Borowego Jaru lub panoramę Karkonoszy oraz Kotliny 
Jeleniogórskiej. Wytyczone ścieżki łączyły ze sobą miejsca, 
które były umownymi siedzibami muz. Jedną z takich ścieżek 
jest Ścieżka Nimf. Zgodnie z opisem zawartym w przewodniku 
Immanuela Krahma, przy Cudownym Źródle należało wspiąć 
się do góry (obecnie schodkami) i dojść do niewielkiego 
strumienia. Obecnie znakiem rozpoznawczym jest leżący  
w trawie granitowy graniastosłup. Jeżeli w tym miejscu 
skręcimy w prawo i wędrując do góry wzdłuż strumienia 
to dojdziemy do wzniesienia poświęconego muzie Klio – 
nauczycielki historii.

W miejscu, gdzie jest się siedziba muzy Klio, znajdujemy 
ścieżkę wysadzaną drzewami (obecnie modrzewie), która 
doprowadzi nas do miejsca poświęconego muzie Euterpe.  
W jej pobliżu znajdziemy ukryty w zaroślach dawny punkt 
widokowy. 

Jeżeli natomiast, przy leżącym granitowym graniastosłupie 
pójdziemy prosto do góry zielonym szlakiem, to po chwili 
zobaczymy wysoki dąb, który nosi nazwę „Dębu Cesarskiego”. 
Zgodnie z głoszoną legendą był on posadzony w 1697 r. 
Wędrując od tego miejsca w górę, dalej zielonym szlakiem, 
po ok. 400 m trafimy na skrzyżowanie ścieżek, przy którym 
obecnie stoi tablica informacyjna. Ścieżka, która odchodzi  
w tym miejscu w prawo to Ścieżka Poetów - Miłości, przy której 
na samym jej początku znajdujemy skałę z wnęką. Jest to 
dawna siedziba muzy poezji miłosnej Erato, a wnęka zgodnie  
z tym co napisał Immanuel Krahm pełniła rolę naturalnej altany 
przeznaczonej dla dwóch osób.

Fot. 4 - Kierunkowskazy na ścieżkach spacerowych Borowego Jaru
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LEGENDY ZWIĄZANE Z BOROWYM JAREM
Legenda dotycząca Góry Siodło (nazwa niemiecka Sättler) 

- pochodzenie nazwy góry wyjaśnia w swoim dziele pt. „Der 
Parnaß im Sättler“ jeleniogórski nauczyciel-poeta Daniel 
Stoppe. Zgodnie z tym, co zostało opisane, miejscowy siodlarz 
(Sättler) oprócz wyrobu siodeł zajmował się nielegalnym biciem 
monet. Były to czasy, kiedy przywilej ten był zarezerwowany 
tylko dla panujących. Proceder został wykryty, siodlarza 
złapano, a następnie skazano na śmierć przez spalenie na 
stosie. Wyrok został wykonany. Od tej pory, duch siodlarza miał 
pokazywać się na górze, niezależnie od pory dnia. Widywany 
był wczesnym porankiem, w godzinach południowych, jak  
i późną porą wieczorową. Najczęściej pojawiał się na różnych 
skałach, gdzie siedząc naprawiał siodło.

Jeleniogórzanie na zadane pytanie - Dokąd idziesz? – 
najczęściej odpowiadali – do Siodlarza, co było jednoznaczne, 
że idą spotkać się z siodlarzem. Z czasem na zadane pytanie 
- Dokąd idziesz? – odpowiadali na siodlarza, informując, 
że chodzi o górę leżąca na zachód od Wzgórza Bolesława 
Krzywoustego. Nazwa Sättler przyjęła się i była powszechnie 
używana. Obecnie góra nosi nazwę Siodło.

Legenda o ukrytych skarbach - od dawna mieszkańcy 
Jeleniej Góry wierzyli, że w Borowym Jarze ukryte są skarby 
i wielu wyruszało na ich poszukiwanie. Przykładem jest 
zdarzenie jakie miało miejsce w Wigilię Bożego Narodzenia  
w 1748 r., a które przytrafiło się jednemu z mieszkańców 
Jeleniej Góry o nazwisku Reymann, który wierzył w to, o czym 
opowiadali starzy mieszkańcy miasta. Zgodnie z głoszoną przez 
nich legendą, w każdą wigilię Bożego Narodzenia, o północy 
przy świetle latarni można było zobaczyć ukryte na Wzgórzu 
Bolesława Krzywoustego skarby. Biedny Reymann, pełen wiary 
w to, o czym mówiono, w Wigilię Bożego Narodzenia 1748 r. 
udał się na wzgórze, z którego nie wrócił już nigdy. Trzeciego 
dnia świąt znaleziono go martwego z latarnią leżącą obok  
i pustym workiem.

Fot. 5 - Góra Siodło 
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WZGÓRZE BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
Wzgórze Bolesława Krzywoustego (375 m n.p.m.) położone 

jest w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra, 
w północno-zachodniej jego części, w zakolu rzeki Bóbr, 
w okolicy ujścia rzeki Kamiennej. Jest miejscem, gdzie 
prawdopodobnie był zbudowany jeleniogórski zamek.  
O zamku pisali kronikarze: Ephrain Ignatio Nasone w kronice 
księstwa świdnicko-jaworskiego z 1667 r., David Zeller  
w kronice Jeleniej Góry napisanej w latach 1720 – 1738 oraz  
Dr Kaspar Gottlieb Lindner w opracowaniu pt. „Historische  
und Poetische Beschreibung des landbruhmten Hausbergs 
oder Burglehns den Hirschberg”. Wymienieni autorzy w swoich 
opracowaniach początki Jeleniej Góry, jak i zamku wiązali 
z Bolesławem Krzywoustym, który w latach 1108-1111 miał 
założyć Jelenią Górę, a na Wzgórzu Bolesława Krzywoustego 
zbudował warowny zamek. O tym, że Jelenia Góra miała 
zamek możemy dowiedzieć się z archiwalnych dokumentów 
źródłowych. Pierwszy taki dokument pochodzi z 1291 roku. 
Inne informacje o jeleniogórskim zamku pochodzą z okresu 
wojen husyckich, o których wspomnienie było w niniejszym 
opracowaniu przy historii Borowego Jaru.

Dopiero pod koniec XVIII wieku na wzgórzu pojawiły 
się pierwsze budynki, a były nimi - drewniany szynk oraz 
kręgielnia. Od tego momentu wzgórze stało sie celem 
wycieczek mieszkańców Jeleniej Góry oraz ulubionym 
miejscem rozrywki. Kolejna rozbudowa budynków miała 
miejsce w połowie XIX wieku, gdzie na miejscu starego szynku 
zbudowano restaurację. Obok restauracji w 1911 roku, na 
szczycie wzgórza otwarto wieżę widokową, zwaną „cesarską” 
(„Kaiserturm”) na cześć Cesarza Wilhelma I. Wzgórze cieszyło 
się dużą popularnością do czasów II wojny światowej. Po wojnie 
wieża przechodziła różne koleje losu. Obecnie po remoncie, 
wieża zwana potocznie ,,Grzybkiem” (nazwa od wyglądu 
wieży) ponownie jest licznie odwiedzana i stanowi atrakcję 
miasta Jeleniej Góry jako punktu widokowego na terenie 
Borowego Jaru, skąd można podziwiać piękną panoramę 
miasta i Karkonoszy.

Fot. 6 - Wzgórze Bolesława Krzywoustego
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PUNKTY WIDOKOWE W BOROWYM JARZE
Spacerując po szlakach turystycznych i różnych ścieżkach 

Borowego Jaru w wielu punktach rozpościerają się liczne osie 
widokowe na okoliczne tereny. Jedną z piękniejszych panoram, 
a mianowicie całe pasmo Karkonoszy możemy zobaczyć  
z wcześniej opisanego Wzgórza Bolesława Krzywoustego 
i zbudowanej na jego szczycie wieży widokowej. Innymi 
wyeksponowanymi miejscami widokowymi i funkcjonującymi 
jako naturalne punkty widokowe są Trafalgar i Sośnik. 
Oba miejsca na terenie Borowego Jaru oznaczone są 
kierunkowskazami z dojściem do nich oraz zabezpieczone 
ochronnymi barierkami. Punkt widokowy Trafalgar znajduje 
się po lewej stronie rzeki Bóbr, na trasie zielonego szlaku 
turystycznego i ścieżki poetów. Z tego miejsca widać przełom 
rzeki Bóbr, fragment miasta Jeleniej Góry i okolice Siedlęcina. 
Natomiast drugi punkt widokowy Sośnik znajduje się po 
prawej stronie rzeki Bóbr, na szczycie Góry Gapy. Z punktu 
widać miasto Jelenią Górę, a szczególnie jej część zwaną 
Zabobrzem oraz okolice Jeżowa Sudeckiego. Dodatkowo na 
punkcie widokowy znajduje się tablica informacyjna.

Piękne krajobrazy możemy podziwiać nie tylko na szczytach 
wzgórz i gór ale także na ich zboczach, w miejscach otwartych, 
niezalesionych, do których zaliczamy m.in. Złoty Widok. 
Znajduje się on na trasie dojścia z Jeleniej Góry (od strony  
ul. Podchorążych, za mostem kolejowym) na Górę Gapy, przy 
którym ustawiona jest także tablica informacyjna pod tą samą 
nazwą. 

Charakterystycznym miejscem na terenie Borowego Jaru 
jest Jezioro Modre. Widoczne jest ono z tarasu, jak i wieży przy 
Gościńcu Perła Zachodu. Wzbudzającym podziw widokiem 
jest również położenie samego obiektu gościńca, na wysokim 
zboczu, które w całości jest dobrze widoczne z kładki na 
jeziorze lub jego brzegu po przeciwnej stronie zbiornika,  
z ścieżki prowadzącej na Górę Gapy. 

Fot. 7 - Punkt widokowy na Trafalgarze
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GÓRA SIODŁO
Góra Siodło jest wzgórzem, które góruje nad miastem Jelenia 

Góra. Będąc na górze i patrząc w kierunku południowym 
możemy zobaczyć panoramę całych Karkonoszy oraz 
Kotliny Jeleniogórskiej wraz z leżącymi na jej obszarze 
miejscowościami. Strona północna góry to strome zbocza, 
opadające w kierunki rzeki Bóbr. 

Po raz pierwszy piękno przyrody Góry Siodło zostało 
zauważone i opisane na początku XVIII wieku przez 
jeleniogórskiego nauczyciela Daniela Stoppe w dziele pt. 
„Der Parnaß im Sättler“. To wtedy autor opracowania razem 
z uczniami miejscowej szkoły, na zboczach góry zbudował 
Parnas, w którym znalazł swoją siedzibę Apollo wraz  
z orszakiem złożonym z muz. Podobnie pod koniec XVIII wieku 
postąpił burmistrz Jeleniej Góry Johann Christop Schönau, 
który na szczycie góry zbudował Helikon.

Przedsięwzięcia, jakie były zrealizowane na Górze Siodło                 
w XVIII wieku dowodzą, że mieszkańcy Jeleniej Góry już wtedy 
doceniali wartości przyrodnicze miejsca. Podobnie działo się 
w XIX i na początku XX wieku, a dowodem są przewodniki 
turystyczne wydane w tym okresie. Przykładem jest także 
mapa wydana z inicjatywy Towarzystwa Karkonoskiego 
(Riesengebirgsverein) pod nazwą „Wegekarte II” na początku 
XX wieku.

Po 1945 roku Góra Siodło utraciła swoje turystyczne 
znaczenie, a wiele atrakcyjnych miejsc stało się niedostępnymi. 
Niemniej w ostatnich latach daje się zauważyć zmianę. 
Coraz więcej spotkać można tutaj spacerujących turystów 
odwiedzających region jeleniogórski, a także lubiących 
aktywny wypoczynek na łonie przyrody mieszkańców Jeleniej 
Góry. Dzięki współpracy jednostek związanych z terenem 
Borowego Jaru zapomniane historyczne miejsca odzyskują 
swoją wartość kulturową aby upamiętnić dawną historię, 
która kształtowała ten teren i kryje w sobie tak wiele cennych 
informacji, o których tylko nieliczni współcześnie wiedzą.

Fot. 8 - Szlak zielony w pobliży Góry Siodło
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GÓRA GAPY
Góra Gapy położona jest w północno-zachodniej części 

miasta Jeleniej Góry, na zachód od ulic - Grunwaldzkiej                       
i Podchorążych. Od południa ogranicza ją rzeka Bóbr, zaś od 
północy i zachodu strumień Szumiąca i droga łącząca Jeżów 
Sudecki z Siedlęcinem. Jest to rozległe kopulaste wzgórze, 
porośnięte lasem świerkowym, którego najwyższy punk 
osiąga wysokość 485 m n.p.m. Na wzniesieniu znajdują się 
liczne formacje skalne o różnych wielkościach i kształtach. 

Od bardzo dawna, południowym stokiem wzgórza, 
równolegle do rzeki Bóbr, wiodła droga łącząca Siedlęcin                 
z Jelenią Górą. Miała ona najprawdopodobniej czysto 
gospodarczy charakter, o czym świadczy zachowana do XX 
wieku jej nazwa „Marktsteig” (Rynkowa Ścieżka).

W XIX wieku wzniesienie to stało się terenem rekreacji 
mieszkańców i turystów. Być może dopiero w tym czasie 
znajdujące się na szczycie skały otrzymały swoje własne nazwy 
np. „Veilchenstein” (dziś Progi), „Zeisigstein” (dziś Czyżynki) czy 
„Hoh Kiefer” (dziś Sośnik). 

W bliskiej odległości od tych skał, na ścieżce znajdował 
się kiedyś punkt, z którego widać było Karkonosze i Jelenią 
Górę. Punkt ten nazwano „Goldene Aussucht” (Złoty Widok). 
Po zmianie granicy lasu nazwę Złoty Widok przeniesiono  
w nowe miejsce tj. na skrzyżowanie ścieżek przed wejściem 
do lasu. Pod koniec XIX wieku poprowadzono tutaj liczne 
znakowane ścieżki, które podobnie jak na Górze Siodło 
prowadziły do atrakcyjnych widokowo miejsc. Jedna z nich 
miała nazwę Zelderweg, na cześć kupca Adolpha Zeldera, 
członka Towarzystwa Karkonoskiego (RGV). Ścieżka ta była 
poprowadzona wzdłuż brzegu rzeki Bóbr do Siedlęcina. Inne 
ścieżki prowadzone były wokół góry i na szczyt wzniesienia. 
Jedną z nich była droga Księżniczki (Prinzeß=Charlottenweg).

Na północnym stoku wzgórza wzniesiono na przełomie XIX 
i XX wieku strzelnicę wojskową służącą Batalionowi Strzelców 
im. von Neumanna. Obok strzelnicy ustawione były trzy 
pomniki upamiętniające jeleniogórzan poległych w wojnie 
prusko-francuskiej w latach 1870-1871. 

Fot. 9 - Punkt Widokowy na Sośniku
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TURYSTYKA NA TERENIE BOROWEGO JARU
Do najpopularniejszych form turystyki na terenie Borowego 

Jaru zaliczamy turystykę pieszą i rowerową, po wyznaczonych 
na tym obszarze szlakach turystycznych. Jednakże duże 
zróżnicowanie terenu i bogactwo różnych miejsc oraz ścieżek        
i tras leśnych, na tej niewielkiej przestrzeni, sprzyja spędzaniu 
czasu na różnych aktywnościach sportowych. 

	znajdzsiewlesie.pl
To nowy projekt w Jeleniej Górze i na obszarze Borowego Jaru 
w formie tras do orientacji terenowej oznaczone tablicami               
i punktami. Kreatywne spędzenie wolnego czasu (bieg, spacer, 
spacer z psem, nordic walking, rower) skierowane jest zarówno 
dla amatorów, jak i profesjonalistów. Do wyboru jest szereg 
tras o różnym stopni trudności – od łatwej, przez średnią do 
trudnej, a jeżeli ktoś lubi wyzwania, to może wybrać trasę 
ekstra. Wystarczy wydrukować lub ściągnąć mapę na mobilne 
urządzenie, uruchomić aplikację, wybrać trasę i wyruszyć                
w teren. Dodatkowo wszystkie punkty wyposażone są                      
w perforator – urządzenie, dzięki któremu będzie możliwość 
potwierdzenia swojej obecności w punkcie. 

	wspinaczka skałkowa
Na skałkach znajdujących się na terenie Jeleniej Góry od 
2015 roku ubezpieczono atestowanymi punktami 26 dróg 
wspinaczkowych o różnym poziomie trudności (13 tras łatwych, 
8 średnio trudnych i 5 trudnych). Znajdują się one zarówno na 
bezimiennych, jak i nazwanych formacjach skalnych (nazwy 
skał ogólnodostępne) np. Trafalgar, Próg, Sośnik.

 Fot. 10 - Tablica informacyjna

Fot. 11 - Skała wspinaczkowa
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SZLAKI TURYSTYCZNE 
NA TERENIE BOROWEGO JARU

Euroregionalny Szlak Rowerowy ER-6
- międzynarodowy szlak rowerowy, który rozpoczyna się                               
w Czechach, a kończy się w Bolesławcu. Po polskiej stronie 
prowadzi m.in. przez Rudawski Park Krajobrazowy i Park 
Krajobrazowy Doliny Bobru, w tym na obszarze Borowego 
Jaru. Ogółem trasa liczy ok. 110 km.

Szlak Zamków Piastowskich (szlak zielony)
- pieszy szlak turystyczny o długości 146 km, na trasie którego 
jest 14 zamków piastowskich na obszarze województwa 
dolnośląskiego. Trasa szlaku rozpoczyna się w Zagórzu 
Śląskim i kończy się we wsi Grodziec. Na obszarze Parku 
Krajobrazowego Doliny Bobru długość szlaku wynosi ok. 30 km 
i prowadzi m.in. przez: Borowy Jar (kładka na rzece Kamienna, 
Cudowne Źródełko, pomnik przyrody „Dąb Cesarski”, punkt 
widokowy Trafalgar, elektrownia wodna Bobrowice III, 
Gościniec Perła Zachodu, elektrownia wodna Bobrowice I,  
a w dalszej kolejności Siedlęcin i Wieża Książęca).

Szlak z Jeleniej Góry do Wojciechowa (szlak żółty)
- pieszy szlak turystyczny na trasie pomiędzy Jelenią Górą                
a Wojciechowem. Całkowita długość tego szlaku na obszarze 
Parku Krajobrazowego Doliny Bobru wynosi 18 km, natomiast 
na obszarze Borowego Jaru około 4,5 km. Trasa prowadzi                   
z dworca PKS w Jeleniej Górze, a następnie przez Borowy 
Jar (kładka na rzece Kamienna, Cudowne Źródełko, ruiny 
dawnej papierni, elektrownia wodna Bobrowice III, Gościniec 
Perła Zachodu, elektrownia wodna Bobrowice I, Siedlęcin),                        
w dalszej kolejności Jezioro Wrzeszczyńskie, Pokrzywnik, 
Maciejowiec i do Wojciechowa.

(Wyżej wymieniony szlak rowerowy i pieszy szlak żółty na obszarze Borowego 
Jaru prowadzą wspólnie wzdłuż rzeki Bóbr, po jej lewej stronie. Oba szlaki 
na znacznym odcinku trasy łączą się także z pieszym szlakiem zielonym. 
Dodatkowo opisane szlaki w wielu miejscach pokrywą się z trasą ścieżki 

edukacyjnej pt. „Jak kropla skałę drążyła?”. Przejście Borowego Jaru,  
w zależności od wybranego szlaku zajmuje ok. 3 - 4 godz.). 

Fot. 12 - Szlak rowerowy ER 6



14

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA DZPK 
Ścieżka edukacyjna pt. ,,Jak kropla skałę drążyła” to trasa 

pomiędzy Jelenią Górą a Siedlęcinem. Rozpoczyna się od wieży 
widokowej na Wzgórzu Bolesława Krzywoustego  i przebiega 
wzdłuż rzeki Bóbr przez malownicze tereny Borowego Jaru do 
Wieży Książęcej. Jest to zarówno trasa piesza, jak i rowerowa, 
potocznie zwana od wieży do wieży. Część trasy jest asfaltowa, 
a część stanowi kręta i wąska, jednakże utwardzona, ścieżka 
leśna. Ogólnie przebieg trasy jest łagodny i wynosi ok. 4 km. 

Teren ścieżki edukacyjnej związany jest z cennymi 
wartościami przyrodniczymi obszaru parku, jak również 
długą i bogatą historią regionu jeleniogórskiego. Wszystkie 
ważniejsze miejsca pod kątem przyrody, obiektów  
i historii na ścieżce oznaczone zostały kierunkowskazami, 
pulpitami i tablicami informacyjnymi. Ogółem na ścieżce jest  
8 stanowisk edukacyjnych. Od ścieżki odchodzą alternatywne 
trasy spacerowe umożliwiające różne przejścia i poznanie 
terenu parku. Na strudzonych trasą turystów czekają miejsca 
wypoczynku, gdzie przy szumie rzeki Bóbr i śpiewie ptaków 
można odpocząć i obserwować otaczającą nas przyrodę.   
Na przystanek z konsumpcją, dla mniej lub bardziej 
wymagających, w połowie trasy, znajduje się Gościniec ,,Perła 
Zachodu” z tarasem i małą wieżą widokową, skąd jest piękna 
panorama na Jezioro Modre. Przejście wyżej wymienionej 
ścieżki zajmuje w jedną stronę, w zależności od kondycji, ok. 
4 godz. Powrót z Siedlęcina do Jeleniej Góry może odbyć 
się dwoma sposobami – spacer powroty tą samą trasą albo 
powrót autobusem komunikacji miejskiej (przystanek PKS 
przy Wieży Książęcej). Alternatywna trasa powrotna do Jeleniej 
Góry prowadzi także przez Górę Gapy.  

(Ścieżka edukacyjna powstała z inicjatywy Dolnośląskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra w 2012 roku w ramach zadania 

pt. ,,EKOedukacja na szlaku” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu i we współpracy z Urzędem Miasta Jelenia Góra
oraz Urzędem Gminy Jeżów Sudecki.)

Fot. 13 - Tablica informacyjna o ścieżce
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ŚCIEŻKI SPACEROWE
Oprócz opisanych wcześniej szlaków turystycznych, każdy 

przebywający na tym obszarze turysta ma do wyboru kilka 
ścieżek spacerowych, zarówno po lewej stronie rzeki Bóbr, 
jak i po jej prawej stronie, co stanowi alternatywne przejścia 
na trasie Jelenia Góra – Siedlęcin i z powrotem oraz najbliżej 
położonej okolicy m.in.:
- trasa Goduszyn – Gościniec Perła Zachodu - prowadzi z Goduszyna 
przez Górę Godzisz do parkingu przy drodze krajowej nr 30 łączącej Jelenią Górę 
ze Zgorzelcem, a następnie zboczem Góry Siodło do Gościńca Perła Zachodu 
lub w kierunku Jeleniej Góry. Będąc na szczycie Góry Siodło można skorzystać 
z alternatywnych przejść w kierunku Siedlęcina. Są to nieoznakowane trasy 
poprowadzone grzbietem i zboczem góry. Nagrodą są piękne widoki na 
Siedlęcin oraz Pogórze i Góry Kaczawskie. 

- trasa Gościniec Perła Zachodu - Góra Gapy - prowadzi od gościńca 
przez kładkę nad Jeziorem Modrym, u podnóża grupy skalnej Wieżyca, prawym 
brzegiem jeziora w kierunku Jeleniej Góry. Następnie na wysokości sztucznej 
wyspy znajdujemy ścieżkę, którą kierujemy się do starej drogi łączącej Siedlęcin 
z Jelenią Góra. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i dochodzimy do skraju lasu, 
gdzie na skrzyżowaniu znajduje się punkt widokowy o nazwie Złoty Widok. 
W tym miejscu znajdziemy ścieżkę, która doprowadzi nas na wierzchołek 
Góry Gapy, gdzie znajduje się zabezpieczony barierkami punkt widokowy 
na skale ,,Sośnik”, z którego możemy podziwiać panoramę na Jelenią Górę, 
pasmo Gór Kaczawskich i Rudaw Janowickie na terenie Rudawskiego Parku 
Krajobrazowego.

- trasa nad Bobrem - to połączenie Jeleniej Góry z Gościńcem Perła Zachodu 
i Siedlęcinem, wzdłuż brzegu Bobru. Stanowi ono wąską ścieżkę, która na całej 
długości z jednej strony odgrodzona jest rzeką Bóbr, a z drugiej stromym 
skalnym zboczem. Z uwagi na bliskość rzeki szlak nie zawsze jest dostępny,  
a decyduje o tym poziom wody w rzece Bóbr. Przejście tą ścieżką  z Jeleniej Góry 
do Gościńca Perła Zachodu lub Siedlęcina jest alternatywnym przejściem do 
wcześniej opisanych szlaków turystycznych. Na trasę szlaku łatwo można dostać 
się z dwóch miejsc. Pierwsze znajduje się na wysokości istniejącej oczyszczalni 
ścieków, natomiast drugie ma swój początek przy kampusie Karkonoskiej 
Państwowej Szkoły Wyższej. Obie ścieżki krzyżują się na wysokości wiaduktu 
kolejowego i dalej wąską ścieżką, prawym brzegiem rzeki Bóbr dochodzimy 
do miejsca gdzie widoczne są na drugim brzegu ruiny dawnej papierni. Idąc 
dalej wzdłuż rzeki Bóbr mijamy widoczne po prawej stronie różne formy skalne 
oraz Zamczysko, elektrownię Bobrowice III i Wodogrzmoty Tadeusza czy 
widowiskowy zakręt rzeki Bóbr tworzący tzw. ,,Koniec Świata” i dalej Gościniec 
Perła Zachodu.  

- trasa Księżnej Charlotte - to zamknięta ścieżka wokół Góry Gapy i ma 
swój początek w miejscu o nazwie Złoty Widok. Z tego miejsca prawą odnogą 
kierujemy się pod górę do pierwszego skrzyżowania. Następnie ponownie 
skręcamy w prawo i dochodzimy do dawnego punktu widokowego Złoty 
Widok oraz na szczyt Góry Gapy, w kierunku skał Progi, Sośnik i Czyżynki. 

- trasa Góra Gapy – Siedlęcin (Wieża Książęca) - będąc na Górze Gapy 
możemy skorzystać z alternatywnego przejścia do Siedlęcina z pominięciem 
Gościńca Perła Zachodu. Łącznikiem jest dawna droga gospodarcza, która 
dochodzi do skrzyżowania z drogą łączącą Jelenią Górę z Wleniem. Odchodząc 
w prawo drogą leśną dojdziemy do widocznej w oddali Wieży Książęcej  
w Siedlęcinie.
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RZEKA BÓBR
Na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Bobru rzeka Bóbr 

płynie na odcinku ok. 38 km, w tym na terenie Borowego Jaru 
ok. 4 km. Na tym krótkim odcinku znajdują się cenne obiekty 
historyczne, do których zaliczamy m.in.: 
- wiadukt kolejowy - położony niedaleko Wzgórza Bolesława Krzywoustego, 
zbudowany w latach 1951-1953 na miejscu starszego mostu z 1865 r. 
wysadzonego w maju 1945 r. przez wojska niemieckie. Wysokość wiaduktu nad 
lustrem wody wynosi ok. 40 m.

- ruiny dawnej papierni - położone na lewym brzegu rzeki, w odległości   
ok. 250 m za Cudownym Źródełkiem. Po dawnej papierni pozostał mur oporowy 
oraz fragmenty fundamentów budynków. 

- wyspa na rzece - na której w latach 1873 – 1945 działała ścieralnia drzewa 
(Fabrik Weltende). W 1945 r. wojsko niemieckie, z nieznanych przyczyn, 
wysadziło zabudowania ścieralni. Obecnie na wyspie nie znajdziemy żadnych 
śladów dawnych obiektów - w miejscu gdzie one stały aktualnie znajdują się  
zabytkowe turbiny wodne należące do Tauron Ekoenergii sp. z o.o.

- elektrownia Bobrowice III - powstała na wyspie w 1932 r., obok ścieralni. 
W swojej historii była ona wielokrotnie modernizowana. Obecnie pracuje jako 
zakład bezobsługowy sterowany zdalnie z elektrowni „Bobrowice I”.

- Jezioro Modre - to sztuczny zbiornik wodny o długości ok. 1 kilometra, który 
powstał przez spiętrzenie wód rzeki Bóbr przez tamę elektrowni Bobrowice 
I. W połowie jeziora brzegi zbiornika połączone są kładką dla pieszych, która 
umożliwia przejście pomiędzy Gościńcem Perła Zachodu a grupą skalną  
o nazwie Wieżyca i dalej na szczyt Góry Gapy. Na wysokości tamy, po prawej 
stronie brzegu znajduje się osobliwość geomorfologiczna, którą są duże bloki 
granitu z głębokimi, regularnymi kociołkami tzw. marmitami.

- elektrownia Bobrowice I - obiekt powstał w latach 1924 – 1925, w wyniku 
przegrodzenia rzeki zaporą o wysokość ok. 10 m i długości 80 m. Elektrownia 
Bobrowice I jest typem elektrowni zbiornikowej z jazem, do której przylega 
budynek siłowni postawiony w korycie rzeki.

Fot. 14 - Wiadukt kolejowy na rzece Bóbr

Fot. 15 - Marmity w Borowym Jarze
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ŹRÓDEŁKA W BOROWYM JARZE
Na obszarze Borowego Jaru znajduje się wiele atrakcji 

turystycznych, a jedną z nich są dwa źródełka położone 
nieopodal drogi asfaltowej wzdłuż rzeki Bóbr. Jedno z nich 
znajduje się w niewielkiej odległości od wiaduktu kolejowego, 
bezpośrednio przy drodze i zwane jest Cudownym 
Źródełkiem, a drugie ukryte jest w lesie, do którego prowadzą 
kierunkowskazy z drogi asfaltowej i zwane jest Źródłem 
Hipokrene. Oba miejsca mają także znaczenie historyczne, 
każde z nich było ważnym elementem jeleniogórskiego 
Helikonu opisanego w najstarszym przewodniku Jeleniej Góry 
autorstwa Immanuela Krahma.
Cudowne Źródełko - znajduje się na zboczu Góry Kaplicznej. Związana jest 
z nim legenda, zgodnie z którą woda wypływająca ze źródełka pozwalała na 
rozpoznanie człowieka nieuczciwego. Cała czynność miała sprowadzać się do 
wypicia wody źródlanej i obserwacji efektów. Wiele osób wierzy także w moc 
uzdrowicielską wody z źródełka.

Źródło Hipokrene - położone jest w połowie drogi z Jeleniej Góry do 
Gościńca Perła Zachodu, przy ścieżce Hipokrene. Immanuel Krahm tak opisał 
źródło Hipokrene - ,,wypływa ono ze ściany skalnej, spomiędzy kilku pęknięć, 
w porośniętym krzewami miejscu, które za sprawą burmistrza Schönau zostało 
skanalizowane, a obok znajdują się trawiaste ławy oraz palenisko, zbudowane 
z kilku kamieni. Z tego miejsca, porośnięte trawą schody prowadziły w górę  
w kierunku skał górujących nad doliną”. W czasach nam współczesnych opisany 
przez Immanuela Krahma teren wygląda inaczej. Woda ze skały wypływa do 
starej cembrowiny, z której następnie podziemnym ujściem spływa do rzeki Bóbr.

Fot. 16 - Cudowne Źródełko

Fot. 17 - Źródło Hipokrene
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ATRAKCJE GEOLOGICZNE BOROWEGO JARU
Na stromych zboczach Góry Siodło opadających do rzeki Bóbr 

i na szczycie Góry Gapa, znajduje się około 50 skał o wysokości 
dochodzącej do 20 metrów. Zbudowane z granitognejsu  
i granitów skałki przyjmują ciekawe kształty i tworzą liczne 
skupiska, które stanowią istotny element tutejszego krajobrazu. 
Ze szczytu niektórych skał można podziwiać piękne panoramy, 
na co zwrócono uwagę już w XVIII wieku. Przykładem 
jest skała o nazwie Urania, na której budowniczy parku 
burmistrz Schőnau umieścił siedzibę muzy astronomii Uranię.  
O skałach na Górze Siodło pisze również w swoim przewodniku 
Immanuel Krahm opisując ich piękno. Okazuje się, że nie tylko 
ich piękno może być magnesem przyciągającym turystów.  
W czasach współczesnych znajdujące się na terenie Borowego 
Jaru skały są także miejscem wspinaczki skałkowej o różnym 
stopniu trudności, jako dodatkowej formy spędzania wolnego 
czasu blisko aglomeracji miejskiej. Są one także obiektami 
zainteresowań miłośników geologii i poznawania historii 
miejsc wartych zobaczenia pod kątem geomorfologicznym. 
Pod tym względem Borowy Jar, jako epigenetyczny przełom 
rzeki Bóbr pomiędzy Jelenią Górą a Siedlęcinem, stanowi 
jeden z ładniejszych przełomów rzecznych na obszarze parku 
krajobrazowego, jaki i samej rzeki Bóbr.

Aktualnie na terenie Borowego Jaru znajdują się dwa 
oznaczone naturalne punkty widokowe na skałach Trafalgar 
i Sośnik. Piękną panoramę, przy dobrych warunkach 
pogodowych, można oglądać także z wieży widokowej na 
Wzgórzu Bolesława Krzywoustego. Jednakże piękne krajobrazy 
widoczne są z wielu miejsc na terenie Borowego Jaru. 

Fot. 18 - Formacja skalna Czyżynki

Fot. 19 - Widok z wieży Bolesława Krzywoustego
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GOŚCINIEC PERŁA ZACHODU
Borowy Jar skrywa w swym „wnętrzu” perłę, a jest nią 

Gościniec Perła Zachodu - dawne schronisko PTTK. Obiekt 
powstał w 1927 r., jako gospoda pod nazwą Turmsteinbaude, 
który funkcjonował pod taka nazwą do 1945 r. Następnie został 
przekształcony na schronisko i od 8 kwietnia 1950 r. nosiło 
nazwę Schronisko PTTK Perła Zachodu, zarządzany przez 
Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Spółka z o.o.

Aktualnie obiekt nazwany jako Gościniec Perła Zachodu 
położony jest w miejscowości Siedlęcin nad Jeziorem Modrym. 
Od strony miasta Jelenia Góra w kierunku gościńca  prowadzi 
trasa częściowo asfaltowa, a częściowo wybrukowana  
i utwardzona dostępna dla pieszych i rowerzystów, natomiast 
od strony Siedlęcina prowadzi droga asfaltowa, którą można 
dojechać  samochodem.

Gościniec Perła Zachodu to malowniczo położony obiekt na 
wysokim zboczu rzecznym, który przechodził czasy świetności 
funkcjonowania, jak i czasy zapomnienia głównie z powodu 
zanieczyszczeń odpadami przemysłowymi, jakie pojawiły się 
w rzece Bóbr i Jeziorze Modrym w XX wieku. W miarę upływu 
czasu i poprawy sytuacji ekologicznej terenu, obiekt ponownie 
zdobywa popularność i aktualnie funkcjonuje, jako znane miejsce 
wypoczynku i organizacji imprez okolicznościowych. Obiekt 
dysponuje tarasem i małą wieżą z widokiem na Jezioro Modre. 

Przebywając na tarasie lub na wieży widokowej, zobaczymy 
panoramę Jeziora Modrego wraz z kładką łączącą oba brzegi 
jeziora i otaczające je skałki. Widoczna naprzeciwko Gościńca 
Perła Zachodu formacja skalna nosi nazwę Wieżycy, natomiast 
skały widoczne w oddali, po prawej stronie jeziora, noszą nazwę 
Zamczysko. Nie udokumentowane podania mówią o istnieniu 
na szczycie Zamczyska lub w jego pobliżu średniowiecznego 
zameczku, który był kiedyś siedzibą rycerzy rozbójników,  
a następnie zajęty i zniszczony został przez jeleniogórskich 
mieszczan. Aktualnie teren jest mocno zarośnięty, a wątki 
historyczne związane z tym miejscem przy jego obserwacji 
mogą jedynie pobudzić naszą wyobraźnię.

Fot. 20 - Gościniec Perła Zachodu
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WIEŻA KSIĄŻĘCA W SIEDLĘCINIE
Wieża Książęca w Siedlęcinie należy do najcenniejszych 

średniowiecznych zabytków na Dolnym Śląsku. Została 
zbudowana w latach 1313 – 1315 jako rezydencja księcia 
Henryka I i jest jedną z niewielu doskonale zachowanych 
tego typu budowli obronnych. Najciekawszym elementem 
wyposażenia wieży są czternastowieczne malowidła ścienne, 
przedstawiające legendę o rycerzu króla Artura – sir Lancelocie 
z Jeziora (jedyne zachowane takie malowidła na świecie). 
Można je oglądać na drugim piętrze wieży. Interesujące są 
również najstarsze zachowane w Polsce stropy drewniane. 

Na uwagę zasługuje także nisza okna północnego, gdzie 
znajdują się malowane tarcze herbowe rodziny von Redern                      
i von Zedlitz z ok. 1369 – 1370 r., a na ścianie dwie sylwetki 
rycerzy konnych. Wieża w 1368 r. została sprzedana przez 
wdowę po Bolku II, księżną Agnieszkę. Nowym właścicielem 
został rycerz Jenschin von Redern i do połowy XV wieku wieża 
była w posiadaniu tego rodu. W 1575 r. do obiektu dobudowano 
najwyższą kondygnację. Dalsza rozbudowa wieży nastąpiła 
dopiero pod koniec XVIII wieku, kiedy dobudowano do niej 
oficynę, zasypując przy tym częściowo fosę oraz wymieniono 
niektóre stropy. W 1840 r. rozebrano resztki dawnych murów 
obronnych otaczających wieżę.

Po 1945 r. Wieża Książęca, należąca wcześniej do 
Schaffgotschów, zajęta została przez Państwowe Gospodarstwo 
Rolne. Po interwencji działaczy PTTK wieżę wyłączono  
„z gospodarki PGR-u” oddając ją pod opiekę Konserwatora 
Zabytków.

Od 2001 r. wieża jest własnością Fundacji ,,Zamek 
Chudów”, która udostępnia ją do zwiedzania codziennie, 
prowadząc jednocześnie kolejne etapy prac konserwatorskich  
i badawczych. Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość 
zwiedzania wieży z przewodnikiem. W obiekcie i na terenie 
wieży odbywają się cykliczne imprezy m.in.: koncerty muzyki 
dawnej, noc muzeów czy targi lokalnej żywności i wyrobów 
rzemieślniczych oraz rękodzieła.

Fot. 21 - Siedlęcin – Wieża Książęca
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Jelenia Góra położona w centrum malowniczej śródgórskiej 
kotliny jest doskonałym miejscem dla tych, którzy chcą 
odpocząć w ciszy i spokoju, jak i dla tych, którzy swój wolny czas 
wolą spędzić aktywnie - tym polecamy rajdy konne, spływy 
kajakowe, wspinaczkę górską, czy sporty lotnicze. Znana „fala 
karkonoska” przyciąga rzesze pilotów, bo to właśnie tutaj można 
zdobyć diamenty do złotej odznaki szybowcowej. 

Na zwolenników aktywnego wypoczynku czekają górskie 
szlaki i ciekawe trasy piesze, ścieżki do uprawiania nordic 
walking, oznakowane szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe. 
Występujące w mieście doskonałe tereny do uprawiania różnych 
form kolarstwa od rekreacyjnego po wyczynowe są zachętą 
dla wielu rowerzystów, a jeleniogórzanka Maja Włoszczowska - 
wicemistrzyni olimpijska - tutaj właśnie szlifuje swoja formę.

Transgraniczne Centrum Turystyki Aktywnej w Sobieszowie 
zaprasza na trasy pod Chojnikiem, gdzie w pięknej scenerii 
Karkonoskiego Parku Narodowego można doświadczać 
bliskiego kontaktu z naturą uprawiając nordic walking bądź 
spacerując. Dodatkową atrakcją jest jedyny w Polsce tor 
z tworzywa sztucznego o śliskości śniegu, do uprawiania 
narciarstwa biegowego w stylu klasycznym i dowolnym.

W Borowym Jarze, znajdującym się w granicach Parku 
Krajobrazowego, na podziwianie panoramy miasta i Karkonoszy 
pozwalają zlokalizowane na tym obszarze punkty widokowe: 
„Grzybek” na Wzgórzu Bolesława Krzywoustego, Złoty Widok, 
Trafalgar oraz najnowszy – na Sośniku na Górze Gapy. Na 
miłośników wędrówek w przeszłość czekają interesujące zabytki 
architektury będące świadectwem bogatej historii miasta 
znajdujące się na trasie Małego i Dużego Jeleniogórskiego Traktu 
Śródmiejskiego. Znajdziemy tutaj TIME GATES – Wrota Czasu, 
gdzie w jeleniogórskich podziemiach prezentowana jest historia 
Jeleniej Góry.  Podczas wędrówek śladami dziejów miasta – warto 
odwiedzić Muzeum Karkonoskie z kolekcją szkła artystycznego 
różnych epok oraz Muzeum Przyrodnicze z Wirtualnym Muzeum 
Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku. Wspaniały relaks zapewni 
czas spędzony w Uzdrowisku Cieplice oraz w Termach Cieplickich 
- nowoczesnym centrum rekreacji wodnej.

Jelenia Góra kulturalnie i aktywnie…
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