
XVII Elektrownie Wodne

2 Orle - stacja turystyczna w Górach Izerskich, pozostałość po powstałej przy hucie szkła 
osadzie Carlsthal. Obecnie w granicach Szklarskiej Poręby. Położona jest u stóp góry 
Granicznik nad dopływem rzeki Izery – strumieniem Kamionek, około 4 km na zachód od 
Przełęczy Szklarskiej w Jakuszycach. Leży na skrzyżowaniu szlaków rowerowych i 
narciarskich. Jest doskonałym miejscem odpoczynku w czasie całodniowej wycieczki 
rowerowej lub wędrówki na nartach. Zbiegają się tu górskie, znakowane trasy rowerowe 
(m.in międzynarodowa ER-2) i biegowe trasy narciarskie. Można stąd rozpocząć wędrówkę 
Izerską Drogą (przy której mijamy jedyny w swoim rodzaju Model Układu Słonecznego) do 
schroniska "Chatka Górzystów".

Izerski Park Ciemnego Nieba – polsko-czeski transgraniczny park ciemnego nieba, 
znajdujący się w Górach Izerskich w Sudetach, w województwie dolnośląskim, natomiast po 
stronie czeskiej w kraju libereckim. Utworzony 4 listopada 2009, zajmuje powierzchnię około 
7500 ha.

3 Polana Jakuszycka to najbardziej znany ośrodek narciarstwa biegowego na Dolnym 
Śląsku i w Polsce. Specyficzny mikroklimat sprzyja długiemu zaleganiu śniegu, utrzymuje się
przeciętnie 156 dni w roku. Polana jest miejscem, w którym organizowane są liczne imprezy 
sportowe zarówno o charakterze międzynarodowym np. Bieg Piastów czy Puchar Świata jak 
i mniejszych np. Puchar Polski lub Puchar Karkonoszy, jest również miejscem, w którym 
odbywają się unikalne imprezy sportowe takie jak Border Rush będący jednym z 
najtrudniejszych europejskich średniodystansowych wyścigów psich zaprzęgów. W 
przeszłości na Polanie znajdowało się schronisko Katzensteinbaude, powstałe z dawnej 
chaty pasterskiej. Obiekt miał konstrukcję drewniano-murowaną, często spotykaną w 
Sudetach. W budynku dawnego schroniska znajduje się obecnie restauracja. W latach 1945-
1991 funkcjonowały jako budynki Strażnicy WOP Jakuszyce.

4  Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie prowadzone jest przez 
oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Jeleniej Górze, znajdujące się w budynku 
starej siłowni wodnej w Szklarskiej Porębie. Budynek położony w dolinie Kamiennej, w 
sąsiedztwie drogi krajowej nr 3. Siłownia w Schreiberhau została wybudowana w 1900, na 
potrzeby założonej w 1872 przez Otto Opitza fabryki papy i tektury. Prywatną elektrownię w 
1935 włączony do ogólnokrajowej sieci energetycznej Niemiec. Po II wojnie światowej 
miejscowość znalazła się w granicach Polski. Starą siłownię wodną przekształcono w 
muzeum z inicjatywy inż. Ludwika Szczepaniaka. Muzeum otwarto 15 maja 1975.

5 Wodospad Szklarki 13m – drugi co do wysokości, po Wodospadzie Kamieńczyka 
wodospad w polskich Karkonoszach, położony na wysokości 525 m przy drodze krajowej nr 
3 w pobliżu Szklarskiej Poręby i Piechowic. Enklawa Karkonoskiego Parku Narodowego u 
jego stóp znajduje się schronisko Kochanówka.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Granice_Polski#Obecne_granice


6 Huta Szkła Julia to jeden z niewielu istniejących dziś producentów szkła kryształowego w 
Polsce. Produkuje się tu ręcznie formowane i szlifowane produkty sprzedawane na rynki 
całego świata i w kraju. Produkty te na tle innych producentów wyróżnia tradycyjna technika 
wytwarzania. Wśród kolekcji znajdują się produkty nawiązujące dekoracją do wzornictwa XIX
w. Zabytkowa fabryka znajduje się w sercu Karkonoszy, w Piechowicach koło Szklarskiej 
Poręby i jest dostępna dla zwiedzających. Turyści mogą z bliska podziwiać ręczny proces 
produkcji szklanych arcydzieł oraz uczestniczyć w warsztatach, gdzie poznają tajniki sztuki 
szklarskiej.  Huta czynna codziennie w godz. 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

7 Wieża na Wzgórzu Krzywoustego “Grzybek”. Na przełomie XVIII i XIX wieku wzgórze, 
zwane wówczas „Hausberg” i ruiny zamku były popularnym celem wycieczek mieszkańców 
miasta i turystów. Na szczycie powstała gospoda, a w 1911 uroczyście otwarto wieżę 
widokową, zwaną „Kaiserturm” na cześć Cesarza Wilhelma I. Wzgórze cieszyło się 
popularnością do czasów II wojny światowej. Po wojnie wieża przechodziła różne koleje losu.
Obecnie, dzięki przeprowadzonemu remontowi, ponownie stała się atrakcyjnym celem 
wycieczek.  Godziny otwarcia: od kwietnia do października: 8:00 - 20:00 od listopada do 
marca: 8:00 - 16:00

9 Zapora i Elektrownia wodna Pilchowice na rzece Bóbr. Zapora zbudowana w latach 
1904 - 1912, oddana do użytku 16 listopada 1912. Początkowo wyposażona w pięć 
turbozespołów z turbinami Francisa firmy Voith napędzającymi cztery generatory. Zapora 
wraz z elektrownią powstała jako pierwsza, a zarazem położona najdalej w dół rzeki, w 
łańcuchu trzech przeciwpowodziowych zbiorników wodnych (Jezioro Modre, Jezioro 
Wrzeszczyńskie, Jezioro Pilchowickie), chroniących mieszkańców Doliny Bobru przed 
powodziami. Wysokość zapory 62 m, długość w koronie 280 m, szerokość korony 7,5 m. 
Obiekt otwarty.

10 -Szklarska Poręba dawniej Schreiberhau, miasto w woj dolnośląskim, w  powiecie 
karkonoskim, położone w dolinie rzeki Kamiennej i jej dopływów (Kamieńczyka i Szklarki), na
wys. 440–886m, u stóp Szrenicy 1362m, Szklarska Poręba jest największą stacją 
klimatyczną Dolnego Śląska, znaną i cenioną od połowy XIX w. Warunki klimatyczne miasta 
porównywalne są do walorów miejscowości alpejskich położonych na wysokości 2000m. W 
połowie XIV wieku w Szklarskiej Porębie odnotowano po raz pierwszy istnienie huty szkła. 
Rozwój tego rodzaju działalności powodował intensywny wyrąb lasów. Za potrzebnym do 
wytopu drewnem huty i związane z nimi osady ludzkie przesuwały się w górę dolin potoków. 
Z procesem tym wiąże się nazwa Szklarska Poręba, gdyż na szklarskich porębach 
powstawały osady pasterskie, które dały początek dzisiejszemu miastu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szklarka_(dop%C5%82yw_Kamiennej)

