Punkty widokowe

Ziemi
Wałbrzyskiej

1. Wieża widokowa na Borowej
Wieża widokowa na szczycie Borowej (853 m. n.p.m.) to konstrukcja
stalowa o wysokości 16,5 m, skręcana, tworząca kształt hiperboloidy jednopowłokowej o przekroju szesnastokąta. Oddana do użytku
14 grudnia 2017 r. Z platformy widokowej na szczycie można podziwiać panoramę na Kotlinę Wałbrzyską, otaczające ją szczyty z dominującym Chełmcem, a dalej na Rudawy Janowickie, Karkonosze
z najwyższym szczytem Śnieżką, Góry Sowie i Masyw Ślęży.
Dojścia:
– szlak czerwony z dworca kolejowego Wałbrzych Główny
– szlak czerwony z Przełęczy Pod Borową
– szlak czarny z Kamieńska
– szlak czarny z Glinka Starego

2. Wieża widokowa na Chełmcu
W 1888 r. na szczycie Chełmca (851 m. n.p.m.) zbudowano kamienną wieżę widokową o wysokości 22 m w kształcie zamkowej
pseudobaszty. W okresie przedwojennym oraz krótko po wojnie
funkcjonowało tu także niewielkie schronisko z kilkoma miejscami
noclegowymi. Ze szczytu wieży można podziwiać widok na Karkonosze ze Śnieżką, Rudawy Janowickie, ale przede wszystkim na
Kotlinę Wałbrzyską, Szczawno-Zdrój oraz na otaczające je szczyty,
w oddali także Góry Sowie, Kamienne, Stołowe oraz Masyw Ślęży.
Dojścia:
– szlak niebieski ze Szczawna-Zdroju
– szlak niebieski z Gorc
– szlak zielony z Boguszowa
– szlak zielony z Lubomina
– szlak żółty z Białego Kamienia
– szlak czarny ze Szczawna-Zdroju

Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich, Kamiennych, Wałbrzyskich,
Sowich, a także Masyw Ślęży.
Dojścia:
– szlak czerwony ze Starych Bogaczowic
– szlak niebieski z Witkowa Śląskiego
– szlak niebieski ze Strugi
– szlak zielony z Lubomina
– szlak zielony z Gostkowa
– szlak żółty z Nowych Bogaczowic
– szlak żółty ze Szczawna-Zdroju
– szlak czarny ze Starych Bogaczowic
– szlak czarny z Gorc przez Jabłów

szowem, a także na pasmo Gór Suchych. W oddali czeska i polska
część Gór Stołowych z kulminacją Szczelińca Wielkiego i Skalniaka.
Dojścia:
– szlakiem żółtym z Mieroszowa

fot. Jacek Pielich
fot. Jacek Pielich
6. Wieża widokowa na Starej Kopalni
Wzniesiona na miejscu starej chłodni kominowej stalowa, przeszklona konstrukcja o wysokości 25 m. oddana została do użytku
w listopadzie 2014 r. Ze szczytu rozciąga się widok na kompleks
pokopalniany Stara Kopalnia oraz na Kotlinę Wałbrzyską z miastem
i otaczającymi szczytami: Borową i Chełmcem.
Wieża znajduje się na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Wstęp tylko z przewodnikiem. Szlak prowadzi wzdłuż ul. Wysockiego.
Dojścia:
– szlak żółty z Białego Kamienia
– szlak żółty z centrum Wałbrzycha.

fot. Krystyna Kuriata

7. Platforma widokowa na Jałowcu
Na szczycie Jałowca wzniesiono w 2017 r. drewnianą platformę widokową, z której podziwiać można panoramę na pasmo Gór Czarnych z dominująca Borową, a także na położoną w dole Jedlinę-Zdrój. W oddali
widoczny Masyw Ślęży.
Dojścia:
– szlak niebieski z Głuszycy
– szlak niebieski z Jedliny Zdroju
– szlak zielny z Ptasiego Rozdroża

fot. Krystyna Kuriata
fot. Jacek Pielich
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3. Wieża widokowa na Trójgarbie
Oddana do użytku 28 grudnia 2018 r. wieża to konstrukcja stalowa
z modrzewiowymi stopniami na planie trójkąta, stojąca na żelbetowej płycie. Na górę prowadzi 160 stopni. Wieża składa się z pięciu
wysuniętych poza podstawę platform widokowych, na pięciu kondygnacjach, na wysokości od 17 do 23 m nad podstawą. Całkowita
wysokość wieży to 27 m. Panorama obejmuje pasmo Karkonoszy,

Podz. 1:1

Materiał - metal koloru żótego (np. mosiądz) - grubość 1,3 mm
Kolor żółty na odznace - kolor metalu
Kształt - okrągła leko wypukła (promień wypukłości - 200 mm)
Zamocowanie - śrubka z nakrętką
Ilość - 35 szt.

fot. Jacek Pielich

4. Wieża widokowa na Dzikowcu Wielkim
Drewniana wieża wzniesiona na planie kwadratu o wysokości
20 m, oficjalne została otwarta dla turystów 30 kwietnia 2014
roku. Z wieży rozpościera się widok od Karkonoszy i Rudaw Janowickich przez polską i czeską część Gór Stolowych, Góry Kamienne,
Wałbrzyskie i Sowie po Masyw Ślęży.
Przy samej wieży nie przebiegają żadne szlaki, węzeł szlaków znajduje się ok. 200 m w kierunku zachodnim.
Dojścia:
– szlak niebieski z Sobięcina
– szlak niebieski z Lesistej Wielkiej
– szlak zielony z Boguszowa
– szlak zielony z Unisławia Śląskiego
5. Wieża widokowa na Górze Parkowej w Mieroszowie
Bliźniacza wieża w stosunku do wieży na Dzikowcu Wielkim o wysokości 16 m została otwarta w czerwcu 2015 r. Z platformy widokowej rozpościera się panorama na Obniżenie Ścinawki z Miero-

fot. Jacek Pielich
8. Platforma widokowa pod Dłużyną
Bliźniacza do platformy na Jałowcu, również oddana do użytku
w 2017 r. Platforma pozwala na podziwianie panoramy na Karkonosze, Rudawy Janowickie oraz Kotlinę Wałbrzyską z górującym nad
nią Chełmcem i dalej Trójgarbem.
Dojścia:
– szlak czerwony z Rusinowej
– szlak czerwony z Przełęczy Koziej
– szlak zielony z Kamieńska
fot. Krystyna Kuriata

11. Punkt widokowy nad Starymi Bogaczowicami (szlak czarny)
Bezleśny grzbiet rozpościera się nad centrum Starych Bogaczowic. Rozległa panorama obejmuje Góry Wałbrzyskie i Sowie, a także Karkonosze, Pogórze Wałbrzyskie i Masyw Ślęży.
Dojścia:
– szlak czarny ze Starych Bogaczowic
– szlak czarny z Gostkowa

fot. Jacek Pielich
9.Platforma widokowa nad Jeziorem Bystrzyckim
(na czarnym szlaku)
Drewniana platforma wzniesiona w 2018 r. pozwala podziwiać panoramę na Jezioro Bystrzyckie i okoliczne wzniesienia
Dojścia:
– szlak czarny od Jeziora Bystrzyckiego
– szlak czarny z Rozdroża pod Sępikiem
fot. Jacek Pielich

fot. Jacek Pielich
10.Platforma widokowa na Górze Parkowej w Wałbrzychu
Drewniana platforma widokowa umożliwia podziwianie panoramy
dzielnicy Stary Zdrój i szczytów: Ptasia Kopa, Lisi Kamień, Czarnota,
Buczyna oraz Wzgórze Gedymina.
Na platformę nie prowadzi żaden szlak, znajduje się ona około
700 m na wschód od schroniska Harcówka, obok którego prowadzi szlak niebieski.
Dojścia:
- szlak niebieski z centrum Wałbrzycha
- szlak niebieski z Doliny Szwajcarskiej przez Niedźwiadki

fot. Jacek Pielich

12. Wieża Zamku Grodno
Zamek wzniesiono w XIV w. Posiada murowaną wieżę o podstawie
kwadratowej, która w połowie wysokości zmienia przekrój na ośmiokątny. Z wieży rozpościera się widok na przełomową dolinę Bystrzycy
z Jeziorem Bystrzyckim, a także na okoliczne szczyty i Masyw Ślęży.
Dojścia:
– szlak czerwony od Jeziora Bystrzyckiego
– szlak niebieski z Rusinowej przez Klasztorzysko
– szlak niebieski z Zagórza Śląskiego Caritas
– szlak zielony ze Złotego Lasu
– szlak żółty z Jedliny Zdroju przez Niedźwiedzicę
– szlak żółty od Jeziora Bystrzyckiego

Kotlinę Sokołowską oraz okalające ją szczyty, a w oddali pasmo Karkonoszy ze Śnieżką.
Dojścia:
– szlak niebieski z Sokołowska
– szlak niebieski ze schronisko Andrzejówka

fot. Jacek Pielich

fot. Jacek Pielich

13. Wieża kościoła w Głuszycy
Głuszycki kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski został ukończony w 1809 roku. Po remoncie wieży w dniu 19 sierpnia
2018 uzyskał możliwość wejścia na taras widokowy znajdujący się
na wysokości 21 m. Wejście na górę udostępniane jest z wnętrza
świątyni, prowadzi szeroką klatką schodową, a następnie węższymi, ale stabilnymi schody.
Do kościoła nie prowadzi żaden szlak. W odległości 300 m znajduje
się skrzyżowanie szlaków.
Dojścia:
– szlak czarny i żółty ze stacji kolejowej Głuszyca Górna
– szlak żółty z Przełęczy Pod Czarnochem
– szlak czarny z Osówki i Kolc

17. Szczyt Sokół
Wzniesienie o wysokości 862 m n.p.m. położone w pobliżu Przełęczy Sokolej, z której biegnie na szczyt nieoznakowana droga. Ze
szczytu widoczne są panoramy obejmujące Góry Wałbrzyskie, Kamienne i Sowie.
Dojścia:
– od strony Przełęczy Sokolej (szlak czerwony, niebieski, czarny)
– od skrzyżowania nad Sierpnicą, gdzie krzyżuje się czerwony Główny Szlak Sudecki na odcinku Jedlina-Zdrój – Przełęcz Sokola z niebieskim w kierunku Sierpnicy i Bartnicy.

fot. Jacek Pielich
16. Szczyt Kopisko
Wzniesienie o wysokości 688 m n.p.m. znajdujące się w pobliżu
Boguszowa-Gorc. Przed II wojną światową znajdowała się tu wieża
upamiętniająca Otto von Bismarcka, zburzona w 1947 r. Z kopuły
szczytowej podziwiać można widoki zarówno na Karkonosze, jak
i bliżej leżące Góry Kamienne, Wałbrzyskie, Sowie, a w oddali Masyw Ślęży.
Na szczyt nie prowadzi żaden szlak. W odległości ok. 300 m. na
zachód przechodzi szlak zielony.
Dojścia:
– szlak zielony z Boguszowa
– szlak zielony z Chełmca

fot. Kazimierz Szymela

fot. Jacek Pielich
20. Przełęcz Pojednania
Bezleśne siodło na wysokości 604 m n.p.m. oddzielające wieś Gostków od wsi Nagórnik. Spod miejsca odpoczynku pod rozłożystą lipą
rozciąga się rozległy widok na dolinę Nysy Szalonej z widocznym
zamkiem w Bolkowie, zamkiem Świny, a w oddali zabudowania Jawora i Legnicy.
Dojścia:
– szlak żółty z Gostkowa
– szlak żółty z Bolkowa przez Nagórnik
– szlak czarny z Gostkowa przez Kokosza
– szlak czarny ze Starych Bogaczowic

fot. Jacek Pielich
14. Wieża kościoła w Jedlinie-Zdroju
Kościół ewangelicki wzniesiono w latach 1860-1863. 9 maja 1976
roku w kościele odbyło się ostatnie nabożeństwo. Przez wiele lat
kościół nie był użytkowany i ulegał dewastacji. Przez ostatnie lata
kościół został zaadoptowany na salę widowiskowo–koncertową,
a w 20.10.2019 r. udostępniono dla turystów wieżę kościoła jako
punkt widokowy na uzdrowisko.
Obok kościoła nie wiedzie żaden szlak. W odległości 1 km przez
centrum miasta prowadzi szlak żółty.
Dojścia:
– szlak żółty z Glinicy
– szlak żółty z Zagórza Śląskiego przez Niedźwiedzicę
15. Szczyt Kostrzyna
Szczyt o wysokości 906 m n.p.m., z którego, podobnie jak z pobliskiej Suchawy i Włostowej rozpościeraja się szeroka panorama na

19. Ruiny domku myśliwskiego Hochbergów na zboczach Waligóry
Nieistniejąca już letnia siedziba Hochbergów powstała na początku
XX wieku, jeszcze przed I wojną światową z inicjatywy Księżnej Daisy
von Pless, na wschodnim zboczu Waligóry. Spod ruin rozpościera
się widok na wschodnią część Gór Kamiennych oraz Góry Sowie.
Do miejsca nie prowadzi żaden szlak. W pobliżu, około 300 m od
ruin, przebiega szlak żółty.
Dojścia:
– szlak żółty z Rozdroża pod Waligórą
– szlak żółty ze schronisko Andrzejówka przez Waligórę.

fot. Waldemar Kałasznikow

fot. Jacek Pielich

18. Ruiny Zamku Rogowiec
Szczyt o wysokości 870 m n.p.m., na którym wznoszą się ruiny
najwyżej położonego zamku w Polsce, wzniesionego przez książąt
świdnicko-jaworskich w XIII w. Z polany szczytowej rozpościera się
widok na głęboką dolinę Rybnej, a za nią pasmo Gór Czarnych z dominującym szczytem Borowej.
Dojścia:
– szlak czerwony ze schronisko Andrzejówka
– szlak czerwony z Jedliny-Zdroju
– szlak niebieski ze schronisko Andrzejówka
– szlak niebieski z Ptasiego Rozdroża (rejon Borowej)
– szlak żółty ze schronisko Andrzejówka
– szlak żółty ze stacji kolejowej w Głuszycy
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fot. Jacek Pielich

