Pastwa, 424 m. n.p.m. Na wschodnim skraju wzgórza, w pobliżu tzw.
Szwedzkich Szańców, RGV zbudowało w 1878 r. zadaszony schron z widokiem na Jelenią Górę. Jedynym śladem po budowli jest polanka z zasadzonymi w krąg drzewami, jednak na razie niedostępna, ponieważ otacza ją
druciany płot ustawiony przez leśników.
Patelnia – spłaszczony masyw skalny na zboczu Grabowca, powyżej Kaplicy
Św. Anny, na którego szczyt wiodą kamienne schodki. Jednak z roku na rok
widok z Patelni jest coraz bardziej ograniczony rosnącymi wokół drzewami.
Rozpadlisko, 10 metrowa skałka w środkowej części Podgórzyna (na prawym
brzegu Podgórnej, w pobliży przystanku MZK k/firmy WOSKAR) w połowie
rozcięta szczeliną o szerokości 2 m, wewnątrz której ułożone są schody. W
górnej części skały punkt widokowy z barierką zabezpieczającą przed upadkiem z pionowej skały.
Siodło, 464 m. n.p.m. W miejscu, gdzie zielony szlak idący w kierunku Perły
Zachodu zaczyna schodzić w dół, po prawej stronie znajduje się skała Zadory
z 20 metrowym urwiskiem, na której pozostałości barierki i ławeczki. Ciekawa
także jest tzw. Ścieżka Poetów (tuż przed skrajem lasu, przy sporym granitowym słupku, odchodzi wyraźna nie znakowana dróżka w prawo), która malowniczo trawersuje zbocze Siodła prowadząc u stóp wspomnianych Zadorów do
15 metrowej skałki Urwista udostępnionej wykutymi stopniami.
Skalica, 501 m. n.p.m. Znajdują się tu słynne Popielowe Skały - zwietrzałe
bloki skalne układają się tu w potężne skalne okno zwane Popielową Dziurą.
Na szczycie druga ze skał z wykutymi schodkami i pozostałościami ławeczki.
Obie skałki były niegdyś bardzo chętnie odwiedzanym punktem widokowym,
dziś widok zasłaniają świerki.
Sołtysia (Strzelecka) Góra, 434 m. n.p.m. – dwuwierzchołkowe wzgórze
niemal w centrum Cieplic, ze zrujnowaną 16 - metrową wieżą widokową z
1899 roku na wyższym z nich (podobna wieża stoi w parku przy pałacu w
Maciejowej). Żądnym podziwiania krajobrazów należy polecić wejście na drugi
wierzchołek Sołtysiej Góry, gdzie ze skałek widoczna jest piękna panorama
Karkonoszy.
Wzgórze Zamkowe – Paulinum, 408 m. n.p.m. Wzniesienie znajdujące się
na końcu ulicy Nowowiejskiej, na którym w 2 połowie XIX wieku założono romantyczny park krajobrazowy z jaskiniami, gajami rododendronów i stawem.
Na jego wierzchołku znajduje się platforma widokowa z barierką, z której od
kilkunastu lat ... nie widać nic poza drzewami.
Powyższe informacje jedynie dotykają tego rozległego tematu. Może nasi
czytelnicy posiadają ciekawe informacje na temat zapomnianych punktów
widokowych, chętnie zamieścimy je w kolejnych numerach naszego pisemka.

DLA POWODZIAN.
Zarząd koła przeprowadził wśród swoich członków zbiórkę pieniędzy, które w
kwocie 55 zł zostały wpłacone na konto pomocy dla powodzian.
_____________________________________
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POŻEGNANIE
RELACJA Z OWRP „JURA 2001”
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
DLA POWODZIAN

Pożegnanie.
Dnia 16 kwietnia 2001 roku zginął tragicznie kolega Zenon Raczek.
Sza n own i P a ń stwo.
Z ża lem i głębokim sm utkiem żegn a m y dziś kolegę Z enka.
Ta k, kolegę, bo był długoletn im prezesem K oła n r 4 „Grodzkiego” P TTK w
Jelen iej Górze. Był dla n a s, człon ków tego K oła , przykła dem wspa n ia łej pra cy i
świetn ym orga n iza torem wielu – kilku i kilkunastodniowych wycieczek po
rozległych kra in a ch n a szego kra ju. Wędrowa liśm y po teren a ch cieka wych i
odległych. Miejscowościa ch, gdzie gdyby n ie O n , z pewn ością n igdy byśm y ta m
n ie byli. D la przykła du wspom n ę chocia żby ta kie ja k: Jura K ra kowsko –
Częstochowska z P ustyn ia Błędowską, gdzie podziwia liśm y wiele ostań czych
ska ł wa pien n ych i liczn e ruin y da wn ych za m ków obron n ych zwa n ych „O rlim i
Gn ia zda m i” chluby i chwały n a szej ojczyzn y, z przeboga tą ich historią, a ta kże
kla sztorem n a Ja sn ej Górze włączn ie. Albo wycieczka po teren a ch n a szej
wschodn iej gra n icy, od Bia łowieży przez szereg m iejscowości, a ż po Wilczy
Sza n iec w O lsztyń skiem . Ta kże puszcze, bory, jeziora połudn iowo wschodn iej
P olski. Świętokrzyskie wędrówki i za bytki województwa kieleckiego i
za m ojskiego. P a rki n a rodowe, Bieszcza dy ora z śla da m i tworzen ia się
pa ń stwowości polskiej. P olskie wybrzeże i Ta try.
W czasie tych i wielu innych wycieczek tu nie wym ien ion ych kolega Z en on dał
się pozn a ć ja ko wspa n ia ły i nieoceniony organizator, opiekun, znawca
ciekawych dziejów i terenów, po których wspóln ie wędrowa liśm y. P osia da ł
nieprzebrany zasób wiedzy historycznej i topogra ficzn ej. D oda m jeszcze, iż
kolega Zenon był in icja torem i współtwórcą wydawanych biuletynów i
ca łoroczn ych pla n ów wycieczek, które to do dziś dociera ją do człon ków n a szego
koła i sympatyków, obecnie pod nazwa Herold Grodzki.
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¯al nam siê z Tob¹ rozstawać
Bê dzie nam Ciebie bardzo brak
Ale okrutna œmierć nie zna litoœci
Głê boki ¿al przeszywa nasze serca.
¯egnaj drogi i nieoceniony Kolego.
Pamiê ć o Tobie zachowamy
po dni naszego ¿ycia.
Spoczywaj w pokoju.
RELACJA Z OWRP „JURA 2001”.
Tegoroczny rajd rozpoczęliśmy od
zwiedzania Częstochowy, z Jasną
Górą i jej cudownym obrazem. Kolejne
dni kluczyliśmy pośród wapiennych
ostańców podziwiając Orle Gniazda,
czyli średniowieczne warownie m.in. w
Olsztynie, Mirowie, Bobolicach oraz
największą z nich - Ogrodzieniec, a
także inne pomniejsze strażnice. W
miejscowości Potok Złoty obejrzeliśmy
pałac Raczyńskich oraz sąsiadujący z
nim dworek Zygmunta Krasińskiego,
zaś wieczorem zaliczyliśmy pierwszą
Zamek w Olsztynie i Okiennik Wielki
z serii burz nękających uczestników
Rajdu. W nagrodę nazajutrz był
Okiennik Wielki, skała z kolistym
oknem o średnicy 5 m.
Gdy dotarliśmy do Pilicy zrobiliśmy
sobie wagary nad zalewem na rzece,
również Pilicy. Następnie doszliśmy do
Pieskowej Skały z Maczugą Herkulesa
oraz dalej Doliną Prądnika Ojcowa,
później dla odmiany uciekaliśmy przed
prażącym słońcem lub deszczem do
jaskiń: Łokietka, Nietoperzowej i
Wierzchowskiej.
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2-dniowy postój w Łazach pozwolił nam na
wypad do Krakowa, a tam: Wawel z katedrą,
groby królów polskich, Kościół Mariacki ze
słynnym ołtarzem Wita Stwosza, Rynek,
Sukiennice, Brama Floriańska, Barbakan – tzw
Droga Królewska. Na więcej zabrakło czasu –
mieliśmy tylko 1 dzień. Ostatnim ważnym
punktem programu była Pustynia Błędowska,
która pustynią pozostała tylko z nazwy, tak
zarosła. Aura nie była dla nas łaskawa w tym
roku: jak nie upały, to ulewy przeplatane burzami
o różnej mocy (jedna z burz porwała namiot
dwóm koleżankom z naszej drużyny, innym
uczestnikom przysporzyła niemało kłopotów z
suszeniem zawartości namiotów).
Przyszłoroczny OWRP organizowany jest przez Oddział w Olsztynie, a trasy
będą przebiegać w Elbląskiem i zachodniej części Mazur – szczegółowe
informacje podamy jesienią.

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA.
Od zarania dziejów góry jawiły się ludziom jako miejsca budzące grozę i przerażenie. W nich umiejscawiano siedliska sił nadprzyrodzonych i siedziby bogów. Z biegiem wieków odkryły one swe tajemnice, najpierw walońskim poszukiwaczom skarbów, potem pierwszym zdobywcom szczytów i turystom.
Największym magnesem przyciągającym tych ostatnich w góry były piękne
krajobrazy. Później ludziom nie wystarczał już „tylko” widok ze szczytu – zaczęto poprawiać naturę i tworzyć punkty widokowe. W obrębie szeroko pojętej
Kotliny Jeleniogórskiej odszukać dziś można szereg takich miejsc, choć niektóre z nich powoli zarastając lub niszczejąc odchodzą w zapomnienie. Nie
grozi to wprawdzie tym, znajdującym się na ruchliwych szlakach (Wieża Krzywoustego, Koziniec, Okole, Góry Sokole, Starościńskie Skały, Skalnik,
Grodna, Witosza, Skały Wilhelma na Kopkach, Chojnik czy Bobrowe Skały).
Natomiast o tych mniej znanych warto wspomnieć choć w kilku zdaniach i w
ten sposób zachęcić do odwiedzenia tych miejsc.
Czubek, 388 m. n.p.m. Wzgórze znajdujące się po prawej stronie niebieskiego
szlaku z Cieplic do Marczyc (należy skręcić w kierunku drzew po pozostawieniu po lewej stronie wzgórza Chmielnik – uwaga: teren prywatny!). Jego
kulminacja to 15 metrowy granitowy masyw z wykutymi w skale schodkami i
resztkami barierki na szczycie, skąd rozpościera się widok na Stawy Podgórzyńskie i Karkonosze. Poniżej zachowany znak graniczny z inicjałami JGS i
datą 1783.
Gapy, 465 m. n.p.m. Wzgórze ograniczające prawobrzeżną część przełomu
Bobru w Borowym Jarze. Na ich szczycie znajduje się okazała skała Próg z 25
metrowym urwiskiem. Od północy można wejść wykutymi w skale stopniami
na dawny punkt widokowy, obecnie całkowicie zarośnięty.
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