1.1.1. Gmina Miejska Piechowice
Tabela 1. Inwestycje na terenie Miasta Piechowice wspierające rozwój turystyki w regionie.
Obiekty o
charakterze
turystycznym
1. Neoromański
Kościół
parafialny z lat
1909-1911, który
posiada
kompletne
wyposaŜenie
neoromańskie i
eklektyczne z
początku XX w.
(Piechowice, ul.
śymierskiego
40)
2 .Kościół
BoŜego Ciała

3. Dworzec PKP

4. Rezerwat
„Krokusy w
Górzyńcu”

Czy obiekt wymaga
remontu?
 Tak
Obiekt wymaga
konserwacji i
bieŜących naprawy.

 tak
Obiekt wymaga
bieŜących prac
konserwacyjnych.
 tak

-

Miejsca parkingowe obecne oraz
zapotrzebowanie (obecna i docelowa liczba
miejsc parkingowych dla autokarów
i samochodów osobowych)
Obecne
Zapotrzebowanie
 10 miejsc
 budowa parkingu
parkingowych dla
dla 20
samochodów
samochodów
osobowych
osobowych

Infrastruktura turystyczna przy obiekcie obecna i
zapotrzebowanie (obecna ilość i zapotrzebowanie na
sklepy, punkty gastronomiczne, miejsca biwakowe,
ławeczki, etc.)
Obecne
Zapotrzebowanie
 kwiaciarnia,
 ławeczki,
 piekarnia,
 tablica informacyjna
 skwerek z ławeczkami,
(historia o Kościele)
 przystanek autobusowy

 w niewielkiej
ilości

 budowa parkingu
dla 10
samochodów
osobowych

 sklep,
 przystanek autobusowy

 ławeczki,
 tablice informacyjne z
historią Kościoła

 tak

 w miarę
moŜliwości
lepsze
oznakowanie i
zagospodarowani
e miejsc
parkingowych
 zwiększenie ilości
oznakowanych
miejsc
parkingowych,

 poczta,
 stacja kolejowa

 tablica informacyjna z
trasami rowerowymi i
szlakami w
Piechowicach,

 wyznaczone miejsce do
obserwacji

 ławeczki,
 tablice informacyjne o
rezerwacie, krokusach
itp.

 kilka
nieoznaczonych
miejsc
parkingowych

przed wjazdem
do lasów
państwowych

5. ŚcieŜka
przyrodniczoedukacyjna
„Cicha Dolina”

-

 brak miejsc
parkingowych

6. Sztolnie w
Piechowicach

-

 brak miejsc
parkingowych

7. Stadion
Miejski w
Piechowicach

-

 20 miejsc
parkingowych dla
samochodów
osobowych

8. Stawy
Pakoszowskie

-

9. Bobrowe
Skały

-

utwardzenie
podłoŜa na placu
przy ul.
Zawadzkiego

 budowa miejsc
parkingowych
przy Pomniku
przyrody CIS
 oznaczenie
dojścia
 budowa miejsc
parkingowych
przy Pomniku
przyrody CIS
 oznaczenie
dojścia
 wytyczenie
 budowa miejsc
parkingowych

 informacje edukacyjne

 brak miejsc
parkingowych

 do wytyczenia –
planowane
zagospodarowani
e agroturystyczne
przez właściciela

 brak

 miejsca
parkingowe
oddalone od
szlaku,

 budowa miejsc
parkingowych
przy punkach
wypadowych na

 zabezpieczenia punktu
widokowego

-

 Miejski stadion
sportowy,
 szatnia,
 boisko treningowe

 tablica informacyjna
przy parkingu ul.
Zawadzkiego –
opisująca dojście do
rezerwatu i innych
miejsc.
 ławeczki,
 tablica informacyjna,
 oznakowanie trasy,
 kosze na śmieci.
 ławeczki,
 tablice informacyjne,
 kosze na śmieci.

Utworzenie Centrum
Turystyki i rekreacji. Nowy
budynek – jako centrum
turystyki i rekreacji:
 ogrodzenie terenu,
 opisanie i wyznaczenie
tras dla uprawiających
nordic walking i
turystykę rowerową.
Poprawa estetyki wokół
stawów (teren prywatny):
 ławeczki,
 wiata,
 makieta z widokiem na
pasam górskie,
 kosze na śmiec.
 tablica informacyjna z
opisem panoramy,
 informacja o walorze
turystycznym,

wymagane
dojście.

10. Schronisko
„Złoty Widok’

10. Teren wokół
pomnika
przyrody Cis
(kompleksowe
zagospodarowa
nie turystyczne
tego terenu –
priorytet!),

 tak

-

 brak miejsc
parkingowych

szlak na Bobrowe
Skały

 budowa miejsc
parkingowych
 ulepszenie
infrastruktury
wokół schroniska
 budowa miejsc
parkingowych

 miejsce – wykonanie
trasy wspinaczkowej,
 wytyczenia tras
wspinaczkowych.
-

 remont i modernizacja
schroniska i terenu
wokół schroniska,
 tablice informacyjne.

 sklepy spoŜywcze
 przystanek autobusowy

 regulacja stosunków
wodnych i prace
zabezpieczające
pomnik przyrody,
 wykonanie i
utwardzonych miejsc
parkingowych,
 ławeczki dla turystów,
 lepsze
wyeksponowanie cisa,
 wykonanie tablicy
informacyjnej,
 opis pomnika przyrody,
 opis dojścia do Cichej
Doliny
 ścieŜka edukacyjna,
 projektowany szlak
szklarski.

zapotrzebowanie
duŜe, równieŜ jako
punkt wypadowy w
Cichą Dolinę (Szlak
Szklarski-projekt)

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet rozesłanych wśród jednostek tworzących Subregion

Tabela 2. Trasy turystyczne - istniejące i planowane na terenie Miasta Piechowice wspierające rozwój turystyki w regionie.
Trasy
turystyczne (w
podziale na
istniejące i
planowane)

Przebieg na terenie gminy

Przebieg całej trasy

Infrastruktura turystyczna przy trasie obecna i
zapotrzebowanie na terenie gminy (obecna ilość i
zapotrzebowanie na parkingi, miejsca biwakowe,
wiaty, ławeczki, etc.)
Obecne
Zapotrzebowanie

ISTNIEJĄCE
Piesze
1. Z centrum  punkt wypadowy
miasta
węzeł
szlaków

W zaleŜności od obranego szlaku
turystycznego

 mała liczba miejsc
parkingowych,
 parking w centrum

2. Szlak niebieski Piechowice - Michałowice –
ŚnieŜne Kotły

Piechowice Centrum-Michałowice –
ŚnieŜne Kotły-Trzy Jawory

 wytyczony szlak

 budowa parkingu
obok urzędu Miasta,
banków i
bankomatów,
punktów
gastronomicznych i
sklepów,
 tablice informacyjne
ze szlakami
turystycznymi i
rowerowymi.
Na wysokości Trzech
Jaworów:
 tablice informujące o
moŜliwości dojścia
do Michałowic Piechowic i
atrakcjach,
 miejsca parkingowe
Na placu widokowym:
 wiata,
 tablica informacyjna,
 miejsca parkingowe

3 Szlak niebieski

Piechowice-Wodospad Szklarki

Piechowice-Wodospad Szklarki

-

4. Szlak zielony

Piechowice-Michałowice

Piechowice-Michałowice

-

5. Szlak zielony

Piechowice - Górzyniec -

Piechowice- Górzyniec- Bobrowe Skały

-

 informacja o
atrakcjach
turystycznych gminy
Piechowice przy
wejściu do enklawy

Bobrowe Skały

Rowerowe
1. Teren
Górzyńca i
Michałowic

Piechowice – okoliczne Gminy

Karkonoskiego Parku
Narodowego
 ławki
 tablica informacyjna
 parking przy ul.
Zawadzkiego

Z Górzyńca na RozdroŜe Izerskie i
moŜna jechać na Szklarską Porębę lub
Starą Kamienicę. Z Michałowic w stronę
ŚnieŜnych Kotłów (szczegółowa trasa w
dostarczonej mapie – Rowerowa Kraina)

-

 ławeczki,
 punkty widokowe,
 wiaty.

Inne – brak
PLANOWANE
Piesze – brak
1. Szlak
Szklarski

2. Walorami
turystycznymi
Piechowic

Piechowice- Cicha Dolina,
Piechowice Centrum (Huta),
Michałowice, Leśna Huta,
Szklarska Poręba, do
Harachova
Piechowice

W fazie koncepcji

WaŜniejsze walory turystyczne gminy
Piechowice

 tradycje szklarskie i
infrastruktura w
danych gminach

-

3.Szlak Nordic
Walking

Piechowice

Na terenie Gminy Piechowice

 Stadion miejski-baza
wypadowa

4. Nordic
Walking Michałowice

Piechowice-Michałowice

Piechowice-Michałowice (plac
Widokowy) – Trzy Jawory –Szklarska
Poręba lub trasy okólne (wokół
Michałowic) w zaleŜności od wyboru
trasy

 nie wytyczony szlak

5. Szlak

Piechowice-Michałowice

Piechowice

 szlak dojściowy

 tablice informacyjne
















wytyczenie tras,
ławeczki,
tablice informacyjne,
wiaty,
kosze na śmieci.
wytyczenie tras,
tablice informacyjne,
ławeczki,
wiaty,
kosze na śmieci.
tablice informacyjne,
ławeczki,
wiaty,
kosze na śmieci.

 wytyczenie tras:

dojściowy na
„Złoty Widok”
przez
największe w
Karkonoszach
„Kociołki
Wietrzeniowe”






Rowerowe
1.Zwiększenie
ilości tras
rowerowych w
Piechowicach

2.Trasa
Olimpijczyka
Marka
Galińskiego
Inne - brak

-

Piechowice

-

-

Piechowice (Górzyniec) – RozdroŜe
Izerskie i pętla z powrotem do Górzyńca

-










Stadion MiejskiGórzyniec- parking
przy ul.
Zawadzkiego-na
RozdroŜe Izerskie,
kompleksowe
wytyczenia szlaku,
tablice informacyjne,
ławeczki,
wiaty.

wytyczenie tras,
oznakowanie tras,
ławeczki,
kosze na śmieci,
wiaty,
stojaki na rowery.
oznakowanie trasy,
tabliczki z czasem
olimpijczyka – Marka
Galijskiego.

