
ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA NASZEJ STRONY NA FB:
KARKONOSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA

Karkonoska Informacja Turystyczna poleca na najbliższy weekend do
wędrowania:

Główny Cieplicki Szlak Spacerowy.

Cieplice, od 1975 roku są dzielnicą Jeleniej Góry a ciepłe źródła na ich terenie
wzmiankowane były już od XIII wieku, wielki rozkwit uzdrowiska przypada na
wiek XIX.  

Szlak okrężny wokół Cieplic o długości ok.12 km. Do głównej czerwonej pętli
szlaku  przylega  dodatkowo  odcinek  zielony (rozpoczynający  się  przy
przystanku MZK Ceglana  a  kończący się  przy grobie  nieznanego kapłana)  i
żółte łączniki, które razem stanowią całość trasy. 

Szlak oznaczony jest kwadratem podzielonym na dwa trójkąty, z których górny
jest biały, a dolny czerwony.

https://mojekarkonosze.org/glowny-cieplicki-szlak-spacerowy/?
fbclid=IwAR1K3Nhn4X1YksryFbK4atGX3Gsl6BhhPToo_yvAfaKFQcXqvjTgy7IGt2g

Czas przejścia całego szlaku to ok 4,5-5 godzin, trasa jest łatwa, prowadzi ulicą,
drogami  szutrowymi,  ścieżkami  leśnymi.  Można  ją  przejść  z  dziećmi.  Szlak
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wytyczony  jest  dookoła  uzdrowiska,  można  jednak  wyruszyć  praktycznie  z
każdego  miejsca  Cieplic.  Przy  szklaku  znajdują  się  drogowskazy  z  nazwą
kolejnego punktu i odległością w jakiej się znajduje oraz tablice informacyjne.

Dzisiaj  polecamy rozpocząć  spacer  na wysokości  przystanku MZK „Sołtysia
Góra”  dokąd  możemy  dotrzeć  samochodem  lub  autobusem  MZK.  Od
skrzyżowania ulic Wolności i Junaków idziemy za znakami czerwonymi wzdłuż
ulic Junaków, Leśnej do Rozdroża pod Strzelecką Górą (398m n.p.m.) i do ruin
wieży widokowej na Górze Sołtysiej (434 m n.p.m.). 

Strzelecka i Sołtysia Góra  szczyt z dwoma wierzchołkami, (na naszej mapie to
punkt nr 3) z ruinami wieży widokowej. Pierwszą, drewnianą wieżę widokową
wybudowano  tu  w  połowie  XIX  wieku.  Wieża  została  gruntownie
przebudowana w 1899 roku. W roku  2020 w ramach budżetu obywatelskiego
planowany  jest remont obiektu w ramach zadania: „Rzut okiem na Cieplice i
okolice  czyli  projekt  rewitalizacji  Wieży  na  Sołtysiej  Górze”.  Zostaną
wyremontowane  ceglane  ściany  wieży,  w  której  powstaną  nowe  stalowe
spawane  schody.  Nadwyrężona  konstrukcja  zostanie  wzmocniona  płytami
żelbetowymi.

Sześciokondygnacyjna wieża ma wysokość 17,55 m, powierzchnię zabudowy
25,88 m2 i kubaturę 448 m3.

Góra,  znana  kiedyś  pod  nazwą  Scholzenberg  była  popularnym  miejscem
wycieczek kuracjuszy z Cieplic (Bad Warmbrunn). 

Wieża na Sołtysiej Górze ( fot. Kamil Szczygielski)



Poza  wieżą  zbudowano   również  restaurację  z  salą  taneczną,  kręgielnię  i
strzelnicę. W związku z rozwojem narciarstwa, w dawnym Malinniku (dzisiaj
Cieplice) na Górze Sołtysiej powstała drewniana skocznia narciarska, po której
nie ma już śladu. Mieszkający w Malinniku Norweg Otto Vorweg wyznaczył w
1923 r obszar do uprawiania sportów zimowych na Mondscheinwiese na stoku
Góry  Sołtysiej  (Scholzenberg)  a  w  1925  roku  z  inicjatywy  towarzystwa
sportowego powstała wyżej opisana skocznia. Przy wieży funkcjonował również
oświetlony stok narciarski z wyciągiem.

Góra Sołtysia ( fot. Fotopolska.eu)

UWAGA  W  OKOLICY  SOŁTYSIEJ  GÓRY  MOGĄ  TRWAĆ  PRACE
PORZĄDKOWE PO WYCINCE DRZEW!
Z Góry Sołtysiej  schodzimy za  znakami  czerwonymi lub  żółtymi do punktu
widokowego  Panorama  –  skałki,  z  której  roztacza  się  widok  na  panoramę
Karkonoszy. Wejście na punkt widokowy oznaczony jest czerwonym trójkątem
na białym tle.



Punkt widokowy Panorama ( fot. Fotopolska.eu)

Wędrując dalej czerwonym szlakiem dotrzemy do skrzyżowania z nitką zieloną
prowadzącą  do  Grobu  Nieznanego  Kapłana  (na  naszej  mapie  nr  8).  To
tajemnicze miejsce na skraju lasu, wokół którego krążą legendy, w okresie II
Wojny Światowej pochowano tu osobę duchowną. Często widać w tym miejscu
świeże kwiaty i zapalony znicz. W tym miejscu znajduje się również odsłonięta
panorama Karkonoszy.

Powracamy do szlaku  czerwonego  i zmierzamy w stronę punku widokowego
Morskie  Oko  (na  naszej  mapie  punkt  nr  9).  Jest  to  stary  kamieniołom.
Fantazyjne,  strome  skały  otaczają  mały  zbiornik  wodny,  wg.  lokalnych
opowieści  mógł zostać w tym miejscu zatopiony czołg. Na dawnych mapach
miejsce to nazywano jeziorkiem duchów. 



Morskie Oko ( fot. Fotopolska.eu)

Następnie wędrujemy wokół góry Chmielnik (422 m n.p.m.) będącej od dawna
celem widokowych  spacerów kuracjuszy  i  mieszkańców  Cieplic.  W pobliżu
poprowadzono dwa szlaki  turystyczne:  zielony z  Cieplic  przez Staniszów do
Mysłakowic i niebieski z Cieplic przez Marczyce na Grodną.

Góra Chmielnik od ul. Wróblewskiego - szlak niebieski ( fot. Fotopolska.eu)



Za znakami czerwonymi dochodzimy do ulicy PCK. Osoby zmęczone spacerem
mogą  zejść  drogą  koło  kościoła  Matki  Bożej  Miłosierdzia,  ulicą  PCK  do
centrum Cieplic na Plac Piastowski. 

Warto  jednak  wybrać  się  dalej  szlakiem  czerwonym w  stronę  wałów
przeciwpowodziowych, domu Dziecka Dąbrówka (wybudowanego w 1910 roku
dla  właściciela  słynnego  Domu  Towarowego  „Feniks”  we  Wrocławiu,
Barascha)  i alei dębowo-klonowej. 

Aleja  dębowo-klonowa  jest  pomnikiem  przyrody  ożywionej.  Wzdłuż
utwardzonej drogi   rośnie 135 drzew w tym: 64 dęby szypułkowe, 55 klonów
pospolitych, 5 dębów czerwonych, 3 klony jawory, jedna lipa i in. Obwód pni
76÷415 cm (dane: Program Ochrony Środowiska dla miasta Jelenia Góra na lata
2017÷2020). Początek alei znajduje się przy stawie na terenie Domu Dziecka;
utwardzona droga ma kilkaset metrów i biegnie w kierunku Podgórzyna.

Staw przy Domu Dziecka „ Dąbrówka” ( fot. Fotopolska.eu)



Aleja dębowo-klonowa w kierunku tamy przeciwpowodziowej Wrzosówka ( fot.
Fotopolska.eu)

Dalej  idziemy w kierunku tamy przeciwpowodziowej  na rzece  Wrzosówce  ,
przez  Park  Norweski  i  Park  Zdrojowy  kierujemy  się  w  stronę  Placu
Piastowskiego.

Suchy zbiornik retencyjny i  tamę na Wrzosówce zbudowano w latach 1904-
1905.  Wał  przeciwpowodziowy ma 1300 m długości,  granitowa tama,  która
znajduje się w jego środkowej części, może spiętrzyć wodę na wysokość prawie
8 m. W czasie powodzi powstaje zbiornik o powierzchni 214 ha, który może
pomieścić  do  7,6  mln  m3  wody.  Dno  zbiornika  zajmują  zarastające
samosiejkami podmokłe łąki.  Kiedyś prowadzono tu uprawę wikliny.  Wały i
tama są wspaniałym punktem widokowym na Karkonosze.



Widok z Tamy

Park Norweski i Park Zdrojowy rozdziela rzeka Wrzosówka. 

Park Norweski

Park  Norweski założony  na  początku  XX  wieku  przez  właściciela  fabryki
maszyn  papierniczych  Eugena  Füllnera,  oddzielał  zakład  produkcyjny  od



osiedla  domów  pracowników.  Obecna  nazwa  pochodzi  od  pawilonu
wybudowanego na wzór restauracji w Oslo (Norwegia). Ozdobą paku jest staw z
kamiennym  mostkiem,  nad  którym  usytuowany  jest  Pawilon  Norweski,
drewniany,  wzorowany  na  norweskim  budownictwie  ludowym,  w  którym
mieściło się Muzeum Przyrodnicze.

Park Norweski ( fot. Fotoplska.eu)

Rozległy  Park  Zdrojowy  wzmiankowany  już  w  1713  roku  jako  ogród
przypałacowy,  został  zaprojektowany  w  1838  roku  jako  park  w  stylu
angielskim.  Na  jego  terenie  znajdują  się  zarówno  drzewa  pomnikowe  jak  i
ciekawe budowle: Teatr Zdrojowy zbudowany wg projektu Alberta Tollberga,
który wzorował się na teatrze berlińskim. Sala widowiskowa może pomieścić
200 widzów. Połączoną z teatrem Galerię zaprojektował wrocławski architekt
Geissler. Organizowano w niej – podobnie jak dzisiaj bale i koncerty.



Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym fot M. Klementowska



Teatr zdrojowy w Cieplicach



Aleja w Parku Zdrojowym w Cieplicach fot. M. Klementowska



Mieszkanka Parku Zdrojowego w Cieplicach fot M.Klementowska

W parku na szczególną uwagę zasługują rośliny, przede wszystkim liczne okazy
drzew pomnikowych:  Są  to  lipy  (najgrubsza  ma  ponad  5  metrów obwodu),
klony  pospolite,  topole  białe,  dęby  szypułkowe  a  także  tulipanowiec
amerykański. Występują także inne, ciekawe gatunki: miłorząb dwuklapowiec,
ambrowiec  balsamiczny,  surmia  wielkokwiatowa  a  także  krzewy:  budleja
Dawida,  kolkwicja  chińska,  magnolia  drzewiasta  i  wiele  innych  (za
www.parki.org.pl)

Kierując się do wyjścia na Plac Piastowski mijamy jeszcze muszlę koncertową
oraz pawilon „Edward”, dawny „Kurhaus” w którym koncentrowało się dawniej
życie towarzyskie uzdrowiska.



Park Zdrojowy w Cieplicach ( fot. Fotopolska.eu)



Wyjście z Parku Zdrojowego (fot. Urząd Miasta Jelenia Góra)

Po wyjściu z parku przechodzimy obok pałacu Schaffgotschów. Monumentalna
rezydencja  posiada  fasadę  długość  81  metrów.  Reprezentuje  styl  dojrzałego
baroku w połączeniu z formami wczesnoklasycystycznymi.

 Przez Plac Piastowski możemy skrócić spacer idąc do przystanku MZK „Plac
Piastowski”,  przy  ulicy  Wolności,  skąd  (autobusem  MZK  w  stronę  Jeleniej
Góry) wracamy do punktu wyjścia (przystanek Sołtysia Góra) lub pieszo ulicą
Gimnazjalną  przy  Kościele  Zbawiciela  parafii  augsbursko-ewangelickiej,
następnie ul. Mieszka I, ul. Cmentarną i ul. Wolności do przystanku Sołtysia
Góra, skąd wyruszyliśmy na wycieczkę.

Na  prośbę  mieszkańców Cieplic  tworzona  jest  „Mała  Pętla  Zielona”  Szlaku
Cieplickiego  przez:  Park  Zdrojowy,  Park  Norweski,  Aleję  Dębową,  powrót
wzdłuż wałów do Cieplic.

W Informacji Turystycznej przy Placu Piastowskim 36 i Placu Ratuszowym 6/7
możemy otrzymać  mapy z przebiegiem szlaku i opisem jego najciekawszych
atrakcji.



Inicjatorami   i  twórcami  Głównego  Cieplickiego  Szlaku  Spacerowego  są
członkowie  stowarzyszenia  Moje  Karkonosze.  Szlak  powstał  dzięki  udanej
współpracy  z  Miastem  Jelenia  Góra  oraz  PTTK  oddział  Sudety  Zachodnie.
Warto  wspomnieć  również  o  partnerze  –  Fundacji  Lotto  oraz  patronach
medialnych: Muzyczne Radio, Łowcy Przygód i Platformie telewizyjnej Avios,
które to przyczyniły się do promocji inicjatywy w regionie jak i całym kraju.

Swój  wkład  w  promocję  szlaku  miała  i  ma  także  Karkonoska  Informacja
Turystyczna.


