
XVI  Bory Dolnośląskie

1 Dworzec PKP w Węglińcu jest stylizowany na zamek obronny z dwoma symetrycznymi 
wieżami mierzącymi 18,6 m każda. Budowę stacji rozpoczęła w 1843 spółka Kolei 
Dolnośląsko-Marchijskiej doprowadzając do połączenia z Legnicą i Berlinem trzy lata 
później. Lokalizacja stacji w Węglińcu, wówczas małej osady na pograniczu Puszczy 
Zgorzeleckiej była kompromisem dla możliwego skomunikowania Górnego Śląska i 
Wrocławia z Berlinem na północy i z Dreznem na południu. Dla obsługi pasażerów 
zbudowano wyspowy dworzec, otoczony z trzech stron peronami. Podobny dworzec istniał 
już w Jaworzynie, a formę tę powielono również w Görlitz. W latach 1864-65 zbudowano w 
Węglińcu nowy dworzec, bezpośrednio w bliskości starszej budowli, a od Węglińca do 
Lubania poprowadzono pierwszą z dwóch odnóg Śląskiej Kolei Górskiej, która to trasa stała 
się motorem pobudzającym gospodarkę na obszarze całych Sudetów. W Węglińcu 
zatrzymywały się pociągi najwyższych kategorii, znajdowała się tu potężna ekspedycja 
poczty i przesyłek bagażowych. Nowy dworzec z lat 60. XIX posiadał udogodnienia 
pozwalające na obsług pociągów cesarskich. 

2 Zabytkowy Parowóz, pomnik techniki, tendrzak przemysłowy TKh-2942 i żuraw ruchomy 
2 osiowy, ręczny. Parowóz z serii T3A (Ferrum 47) o numerze fabrycznym 2942 został 
wyprodukowany w Fabryce Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego w Chrzanowie w 1952 r. 
Był eksploatowany do maja 1978r. przez Kopalnię Węgla Brunatnego Turów. W 1990r. 
został wycofany z eksploatacji i przewieziony do Węglińca. Poddany gruntownej renowacji w 
1993r.

3. Muzeum Kresów Wschodnich Węgliniec, zlokalizowane jest na terenie parku 
miejskiego w dwóch wagonach towarowych. Zgromadzone tam z inicjatywy Pana Alfreda 
Janickiego przedmioty należały do repatriantów z kresów wschodnich, którzy w takich 
wagonach przybyli na ziemie “odzyskane” wraz ze swoim dobytkiem. Najcenniejszym 
obiektem jest 1,5 metrowa figura Matki Boskiej Niepokalanej z Kościoła w Buczaczu. 
Wnętrze drugiego wagonu przystosowane jest do ekspozycji dokumentów, fotografii. Są tutaj
wystawy ,,Lwów w Starej Fotografii’’; ,,Kamieniec Podolski’’; ,,Słobódka Janowska’’; ,,Historia
Wielkiego Bałakania’’. Zwiedzanie muzeum po uprzednim uzgodnieniu (z dwudniowym 
wyprzedzeniem) z panem Alfredem Janickim tel.(075) 77-12-130 lub 606-805-178

4. Ausan ostoja turystyczna Stawy Węglinieckie. Staw Urocze Dolne, Średnie, Górne to 
położone w części kompleksu leśnego Borów Dolnośląskich w okolicy Węglińca stawy rybne.
Otoczone starodrzewem dębowym i torfowiskami tworzą malowniczy szlak turystyczno 
krajobrazowy o cennych walorach przyrodniczych.

5 Drewniana wieża widokowa - Staw Wolno Stary. To punkt obserwacyjny, czatownia i 
miejsce odpoczynku przy szlaku rowerowym w pobliżu ostoi turystyczno przyrodniczej 
Asuan.

(7) Nieczynne kopalnie węgla brunatnego Rygle w Borach Dolnośląskich w gminie 
Pieńsk.  Na rowerzystów czekają tu dobrze wytyczone szlaki do nieczynnych kopalni węgla 



brunatnego Rygle I i Rygle II. Za kopalnianymi wyrobiskami wjeżdża się w obszar porośnięty 
starymi bukami sięgającymi 30 metrów wysokości.

(9)Staw Krusza – Cenny przyrodniczo fragment torfowisk przejściowych ze stanowiskiem 
rzadkich gatunków roślin. "Krusza" jest bardzo ciekawym miejscem ze względu na zwierzęta 
i rośliny, można tu zobaczyć Jaszczurkę Zwinkę Zaskrońca Zwyczajnego i siedlisko bobra. 
W pobliżu znajduje się dawny kamieniołom piaskowca, jeden z wielu znajdujących się na 
terenie Nadleśnictwa Pieńsk. Piaskowiec był w średniowieczu najważniejszą kopaliną 
wydobywaną na obszarze Puszczy Zgorzeleckiej i należał do poszukiwanych materiałów 
budowlanych.

(12) Pieńsk – deptak położony w centrum to wizytówka miasta, jego modernizację 
rozpoczęto w 2006r w celu poprawy estetyki, przywrócenia do dawnego wyglądu – poprawę 
wizerunku miasta. To idealne miejsce do spacerów i relaksu.

Dogodny dojazd do miejsca startu koleją. 
Długość trasy 66km, czas 4:20h 


