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Mapa 1. Projekt ścieżki dydaktyczno-historycznej z Kowar do Budnik (kolor zielony) – mapa przygotowana 
przez Wydawnictwo Turystyczne Plan dla Stowarzyszenia Miłośników Budnik. 
 

B 
Rys 1. Proponowany symbol ścieżki dydaktyczno-historycznej z Kowar do Budnik (duża, pogrubiona, niebieska 
litera B na białym tle – do uzgodnienia pomiędzy Urzędem Miejskim w Kowarach, Urzędem Miejskim 
w Karpaczu, Nadleśnictwem „Śnieżka”, PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, Karkonoskim Parkiem 
Narodowym  i Stowarzyszeniem Miłośników Budnik). 
 

Cel utworzenia ścieżki 
 
Umożliwienie turystom jak i mieszkańcom Kowar poznanie nie do końca rozpoznanej historii 
Budnik oraz aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez spacery, bieganie, jazdę na rowerze 
i jazdę na nartach biegowych. Połączenie ścieżki z Kowar ze ścieżkami z Karpacza w centrum 
Budnik przyczyni się do promocji Kowar jak i Karpacza jako miejscowości turystycznych. 
Przemierzenie ścieżki dydaktyczno-historycznej z Kowar do Karpacza i z powrotem 
przez Budniki może okazać się ciekawą i malowniczą alternatywą dla standardowej jazdy 
środkami transportu asfaltową drogą z Kowar do Karpacza. 
 

Uzasadnienie wyboru przebiegu ścieżki 
 
Projektowana trasa przebiegać będzie przez: obszar gmin powiatu jeleniogórskiego – Kowary 
i Karpacz, otulinę Karkonoskiego Parku Narodowego, wzdłuż szlaków PTTK. Wybór trasy 
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uzasadniony jest istniejącą już infrastrukturą – przy planowanej ścieżce znajdują się 3 wiaty 
i 3 ławki. Poza tym znaczna część ścieżki przebiegać będzie poza przestrzenią miejską. 
Oznakowanie szlaku do Budnik (propozycja autora: duża, pogrubiona, niebieska litera B 
na białym tle – do uzgodnienia pomiędzy Urzędem Miejskim w Kowarach, Urzędem 
Miejskim w Karpaczu, Nadleśnictwem „Śnieżka”, PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, 
Karkonoskim Parkiem Narodowym i Stowarzyszeniem Miłośników Budnik) można 
domalować obok oznakowań istniejących już szlaków i ścieżek. Budowa 2 kładek na potoku 
Malina jest opcjonalna (zależnie od środków finansowych). Po utworzeniu ścieżki 
dydaktyczno-historycznej można wydać folder z jej opisem, promujący także Kowary 
i Karpacz. 
 

Opis ścieżki dydaktyczno-historycznej z Kowar do Budnik 
 
Punkt orientacyjny: 1. Budynek „B” Urzędu Miasta w Kowarach – „Szklany Dom”. 
Całkowity czas przejścia: 0:00. 
Czas przejścia z punktu 1 do 2: 0:08. 
Opis: Ścieżka rozpoczyna się przy ławce koło budynku „B” Urzędu Miasta w Kowarach 
(Gmina Kowary). Następnie ruszamy wzdłuż żółtego i górniczego szlaku. Po lewej stronie 
siedziba Stowarzyszenia Miłośników Kowar – Muzeum. Wchodzimy schodami z ul. 
Górniczej na ul. Sienkiewicza, a następnie w górę ulicą Bema. 
 

 
Fot. 1. Punkt orientacyjny 1 – start trasy i propozycja tablicy nr 1 oraz umieszczenia drogowskazu na słupie nr 1. 
Fot.: Z. Piepiora. 
 
Nakłady rzeczowe + robocizna na odcinku 1-2: 
- przygotowanie szablonu symbolu ścieżki; 
- przygotowanie i postawienie tablicy informacyjnej nr 1 (treść do uzgodnienia pomiędzy 
Urzędem Miejskim w Kowarach, Urzędem Miejskim w Karpaczu, Nadleśnictwem „Śnieżka”, 
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, Karkonoskim Parkiem Narodowym i Stowarzyszeniem 
Miłośników Budnik) obok istniejącej tablicy (zob. fot. 1); 
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- przygotowanie umieszczenie drogowskazu do Budnik i Karpacza na istniejącym słupie nr 1 
(zob. fot. 1); 
- oznakowanie szlaku do Budnik – domalowanie oznaczeń obok oznakowań istniejących już 
szlaków i ścieżek (namalowanie znaków na 4 latarniach i 4 drzewach) – zob. fot. 3-8. 
 

 
Fot. 2. Siedziba Stowarzyszenia Miłośników Kowar. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 3. Latarnia nr 1, na której należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 4. Drzewo nr 1 i/lub latarnia nr 2, na których należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. 
Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 5. Drzewo nr 2 i/lub latarnia nr 3, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. 
Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 6. Latarnia nr 4, na której należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 7. Drzewo nr 3, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 8. Drzewo nr 4, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 
Punkt orientacyjny: 2. Miejski Ośrodek Kultury – Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Kowarach. 
Całkowity czas przejścia: 0:08. 
Czas przejścia z punktu 2 do 3: 0:02. 
Opis: Po dotarciu do punktu 2 skręcamy w lewo. Po lewej stronie widzimy Zespół Szkół 
Ogólnokształcących, a za sobą zostawiamy Miejski Ośrodek Kultury. Idziemy ulicą Szkolną 
wzdłuż żółtego i górniczego szlaku aż do skrzyżowania z ulicą Leśną.  
 
Nakłady rzeczowe + robocizna na odcinku 2-3: 
przygotowanie i umieszczenie drogowskazu do Budnik i Karpacza na istniejącym słupie nr 2 
(zob. fot. 9). 
 
Punkt orientacyjny: 3. Skrzyżowanie ulicy Szkolnej z ulicą Leśną. 
Całkowity czas przejścia: 0:10. 
Czas przejścia z punktu 3 do 4: 0:05. 
Opis: Po dotarciu do punktu 3 skręcamy w prawo. Przechodzimy przez przejazd kolejowy. 
Idziemy w górę wzdłuż szlaków: żółtego, górniczego i ścieżki „Zielone Karkonosze” aż 
do skrzyżowania z ulicą Leśną. Po lewej stronie widzimy ogródki działkowe, po prawej 
stronie rozciąga się piękny widok na Podgórze, Skalnik i Kowary. Po dotarciu do rozwidlenia 
powyżej ogródków działkowych, skręcamy w prawo wzdłuż żółtego szlaku zostawiając szlak 
górniczy, skręcający w lewo. W oddali widzimy wiatę. 



 8 

 
Fot. 9. Punkt orientacyjny 2 i słup nr 2, na którym należy umieścić drogowskaz do Budnik i Karpacza. 
Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 10. Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 11. Punkt orientacyjny 3 i słup nr 3, na którym należy umieścić drogowskaz do Budnik i Karpacza. 
Fot.: Z. Piepiora. 
 
Nakłady rzeczowe + robocizna na odcinku 3-4: 
- przygotowanie i umieszczenie drogowskazu do Budnik i Karpacza na istniejącym słupie nr 3 
(zob. fot. 11); 
- oznakowanie szlaku do Budnik – domalowanie oznaczeń obok oznakowań istniejących już 
szlaków i ścieżek (namalowanie znaków na 1 znaku drogowym, 1 latarni i 4 drzewach) – zob. 
fot. 12-16. 
 

 
Fot. 12. Drzewo nr 5, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 13. Drzewo nr 6 i/lub latarnia nr 5, na których należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. 
Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 14. Drzewo nr 7, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 15. Znak drogowy nr 1, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 16. Drzewo nr 8, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Punkt orientacyjny: 4. Wiata nr 1. 
Całkowity czas przejścia: 0:15. 
Czas przejścia z punktu 4 do 5: 0:05. 
Opis: Po odpoczynku przy wiacie, ruszamy wzdłuż żółtego i zielonego szlaku, 
Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER-2, ścieżek „Zielone Karkonosze” i „Jedlinki” 
(która zaczyna tutaj swój bieg). Asfaltowa droga wchodzi do lasu. Po lewej stronie widzimy 
źródełko. 
 
Nakłady rzeczowe + robocizna na odcinku 4-5: 
oznakowanie szlaku do Budnik – domalowanie oznaczenia obok oznakowań istniejących już 
szlaków i ścieżek (namalowanie znaku na 1 drzewie) – zob. fot. 17. 
 

 
Fot. 17. Punkt orientacyjny nr 4 i drzewo nr 9, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. 
Fot.: Z. Piepiora. 
 
Punkt orientacyjny: 5. Źródełko 
Całkowity czas przejścia: 0:20. 
Czas przejścia z punktu 5 do 6: 0:10. 
Opis: Po odpoczynku na ławce, ruszamy dalej wzdłuż żółtego i zielonego szlaku, 
Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER-2, ścieżek „Zielone Karkonosze” i „Jedlinki”. 
Po prawej stronie mijamy teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej. 
 
Nakłady rzeczowe + robocizna na odcinku 5-6: 
oznakowanie szlaku do Budnik – domalowanie oznaczeń obok oznakowań istniejących już 
szlaków i ścieżek (namalowanie znaku na 1 drzewie) – zob. fot. 18 i 20-24. 
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Fot. 18. Punkt orientacyjny nr 5 i drzewo nr 10, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. 
Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 19. Źródełko. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 20. Drzewo nr 11, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 21. Drzewo nr 12, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 22. Drzewo nr 13, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 23. Drzewo nr 14, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 24. Drzewo nr 15, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 25. Punkt orientacyjny nr 6. Fot. Z. Piepiora. 
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Punkt orientacyjny: 6. Punkt widokowy 
Całkowity czas przejścia: 0:30. 
Czas przejścia z punktu 6 do 7: 0:05. 
Opis: Po odpoczynku na ławce, ruszamy dalej wzdłuż żółtego szlaku, Międzynarodowego 
Szlaku Rowerowego ER-2, ścieżek „Zielone Karkonosze” i „Jedlinki”. 
 
Nakłady rzeczowe + robocizna na odcinku 6-7: 
oznakowanie szlaku do Budnik – domalowanie oznaczeń obok oznakowań istniejących już 
szlaków (namalowanie znaku na 1 drzewie) – zob. fot. 26. 
 

 
Fot. 26. Drzewo nr 16, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 
Punkt orientacyjny: 7. Wiata nr 2 
Całkowity czas przejścia: 0:35. 
Czas przejścia z punktu 7 do 8: 0:05. 
Opis: Po odpoczynku przy wiacie, ruszamy dalej w lewo wzdłuż żółtego i zielonego szlaku, 
Międzynarodowego Szlaku Rowerowego ER-2, ścieżki „Jedlinki” i szlaku narciarskiego. 
Ścieżka „Zielone Karkonosze” odbija w prawo. 
 
Nakłady rzeczowe + robocizna na odcinku 7-8: 
- przygotowanie i umieszczenie drogowskazu do Budnik i Karpacza na istniejącym słupie nr 4 
(zob. fot. 29); 
- oznakowanie szlaku do Budnik – domalowanie oznaczeń obok oznakowań istniejących już 
szlaków i ścieżek (namalowanie znaków na 1 znaku drogowym, 1 latarni i 4 drzewach) – zob. 
fot. 12-16. 
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Fot. 27. Punkt orientacyjny nr 7 i drzewo nr 17, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. 
Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 28. Drzewo nr 18, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 29. Słup nr 4, na którym należy umieścić drogowskaz do Budnik i Karpacza. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 28. Drzewo nr 19, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 29. Drzewo nr 20, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 30. Drzewo nr 21 (piąte od prawej), na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. 
Piepiora. 
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Fot. 31. Drzewo nr 22, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 32. Drzewo nr 23, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 33. Punkt orientacyjny nr 8. Fot.: Z. Piepiora. 
 
Punkt orientacyjny: 8. Wiata nr 3 „Szarotka” 
Całkowity czas przejścia: 0:40. 
Czas przejścia z punktu 8 do 9: 0:10. 
Opis: Naprzeciw wiaty „Szarotka” a przed leśniczówką „Jedlinki” znajduje się dobrze 
oznaczone rozwidlenie szlaków. Po odpoczynku przy wiacie, ruszamy dalej w górę, wzdłuż 
żółtego szlaku, pozostawiając zielony szlak do Karpacza Dolnego, Międzynarodowy Szlak 
Rowerowy ER-2 oraz ścieżkę „Jedlinki”. Odcinek pomiędzy punktami 8-9 (na mapie 
standardowo zaznaczony na zielono) charakteryzuje się wyższym poziomem trudności niż 
dotychczasowe odcinki, dlatego istnieje alternatywna możliwość przejścia pomiędzy 
punktami 8 i 9 (drogą zaznaczoną na mapie) – stojąc twarzą do leśniczówki skręcamy w lewo, 
za szlakiem narciarskim, a potem na rozwidleniu – w prawo. 
 

 
Fot. 34. Istniejące oznakowanie przy punkcie orientacyjnym nr 8. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 35. Leśniczówka „Jedlinki” (Tannenbaude) nr 8. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 36. Drzewo nr 24, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 37. Początek przejścia z punktu 8 do 9 – wariant alternatywny. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 38. Drzewo nr 25, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 39. Drzewo nr 26, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 40. Drzewo nr 27, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Nakłady rzeczowe + robocizna na odcinku 7-8: 
oznakowanie szlaku do Budnik – domalowanie oznaczeń obok oznakowań istniejących już 
szlaków (namalowanie znaku na 4 drzewach) – zob. fot. 36, 38-40. 
 
Punkt orientacyjny: 9. Rozwidlenie dróg 
Całkowity czas przejścia: 0:50. 
Czas przejścia z punktu 9 do 10: 0:10. 
Opis: Docieramy do rozwidlenia dróg, na którym żółty szlak łączy się ze szlakiem 
narciarskim i Sudeckim Szlakiem Konnym. Skręcamy w prawo za szlakiem żółtym. 
 

 
Fot. 41. Punkt orientacyjny nr 9 i drzewo nr 28, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. 
Fot.: Z. Piepiora. 
 
Nakłady rzeczowe + robocizna na odcinku 8-9: 
oznakowanie szlaku do Budnik – domalowanie oznaczeń obok oznakowań istniejących już 
szlaków (namalowanie znaku na 4 drzewach) – zob. fot. 41-43. 
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Fot. 42. Drzewa nr 28 i 29, na których należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 43. Drzewo nr 30 (15 od prawej), na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. 
Fot.: Z. Piepiora. 
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Punkt orientacyjny: 10. Rozwidlenie dróg pod Wołową Górą 
Całkowity czas przejścia: 1:00. 
Czas przejścia z punktu 10 do 11: 0:05. 
Opis: Docieramy do rozwidlenia dróg pod Wołową Górą, na którym szlak narciarski odbija 
w lewo. My podążamy prosto za żółtym szlakiem i Sudeckim Szlakiem Konnym. 
 

 
Fot. 44. Punkt orientacyjny nr 10 i drzewo nr 31, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. 
Fot.: Z. Piepiora. 
 
Nakłady rzeczowe + robocizna na odcinku 10-11: 
oznakowanie szlaku do Budnik – domalowanie oznaczeń obok oznakowań istniejących już 
szlaków (namalowanie znaku na 5 drzewach) – zob. fot. 44-48. 
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Fot. 45. Drzewo nr 32 (w środku), na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. 
Fot.: Z. Piepiora. 
 
 

 
Fot. 46. Drzewo nr 33, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. 
Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 47. Drzewo nr 34, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. 
Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 48. Drzewo nr 35, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. 
Fot.: Z. Piepiora. 
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Punkt orientacyjny: 11. Rozwidlenie dróg Kowary-Budniki-Krzaczyna 
Całkowity czas przejścia: 1:05. 
Czas przejścia z punktu 11 do 12: 0:05. 
Opis: Docieramy do rozwidlenia dróg Kowary-Budniki-Krzaczyna, Podążamy prosto 
za żółtym szlakiem, zostawiając Sudecki Szlak Konny, który skręca w prawo do Krzaczyny. 
 

 
Fot. 49. Punkt orientacyjny nr 11 i drzewa nr 36 (3 od prawej) i 37 (w środku), na którym należy namalować 
oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 50. Drzewo nr 38 (w środku), na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Nakłady rzeczowe + robocizna na odcinku 11-12: 
oznakowanie szlaku do Budnik – domalowanie oznaczeń obok oznakowań istniejących już 
szlaków (namalowanie znaku na 3 drzewach) – zob. fot. 49-43. 
 
Punkt orientacyjny: 12. Ujęcie wody pitnej 
Całkowity czas przejścia: 1:10. 
Czas przejścia z punktu 12 do 13: 0:02. 
Opis: Docieramy do ujęcia wody pitnej, Podążamy prosto za żółtym szlakiem. Odtąd zaczyna 
się trudniejszy odcinek trasy bez możliwości obejścia. 
 

 
Fot. 51. Punkt orientacyjny nr 12 i drzewo nr 39 (w środku), na którym należy namalować oznaczenie ścieżki 
do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 
Nakłady rzeczowe + robocizna na odcinku 12-13: 
oznakowanie szlaku do Budnik – domalowanie oznaczeń obok oznakowań istniejącego już 
szlaku (namalowanie znaku na 1 drzewie) – zob. fot. 51. 
 
Punkt orientacyjny: 13. 1 przejście przez potok Malina 
Całkowity czas przejścia: 1:12. 
Czas przejścia z punktu 13 do 14: 0:08. 
Opis: Docieramy do 1. przejścia przez potok Malina. Podążamy w prawo za żółtym szlakiem 
i przechodzimy przez potok Malina. Idziemy dalej trudniejszym odcinkiem trasy. 
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Fot. 52. Punkt orientacyjny nr 13 i drzewo nr 40, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. 
Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 53. Propozycja kładki (opcja) i drzewo nr 40, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. 
Fot.: Z. Piepiora. 
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Nakłady rzeczowe + robocizna na odcinku 13-14: 
- oznakowanie szlaku do Budnik – domalowanie oznaczeń obok oznakowań istniejącego już 
szlaku (namalowanie znaku na 1 drzewie) – zob. fot. 52-53. 
- wykonanie pierwszej kładki na potoku Malina (opcja) – zob. fot. 53. 
 
Punkt orientacyjny: 14. 2 przejście przez potok Malina – wejście na teren Gminy Karpacz 
Całkowity czas przejścia: 1:20. 
Czas przejścia z punktu 14 do 15: 0:20. 
Opis: Docieramy do 2. przejścia przez potok Malina. Wchodzimy na teren Gminy Karpacz. 
Podążamy prosto za żółtym szlakiem i przechodzimy przez potok Malina. Idziemy dalej 
trudniejszym odcinkiem trasy. 
 

 
Fot. 54. Punkt orientacyjny nr 14 i propozycja kładki (opcja). Fot.: Z. Piepiora. 
 
Nakłady rzeczowe + robocizna na odcinku 14-15: 
- oznakowanie szlaku do Budnik – domalowanie oznaczeń obok oznakowań istniejącego już 
szlaku (namalowanie znaków na 7 drzewach) – zob. fot. 55-61. 
- wykonanie drugiej kładki na potoku Malina (opcja) – zob. fot. 54. 
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Fot. 55. Drzewo nr 41, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 56. Drzewo nr 42, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 57. Drzewo nr 43 (w środku), na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 58. Drzewo nr 44, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 59. Drzewo nr 45, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 60. Drzewo nr 46, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Fot. 61. Drzewo nr 47, na którym należy namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
 

 
Fot. 62. Punkt orientacyjny nr 15 – koniec trasy, propozycja tablicy nr 2 i drzewo nr 48, na którym należy 
namalować oznaczenie ścieżki do Budnik. Fot.: Z. Piepiora. 
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Punkt orientacyjny: 15. Centrum Budnik 
Całkowity czas przejścia: 1:40. 
Opis: Docieramy centrum Budnik – końca ścieżki dydaktyczno-historycznej, prowadzącej 
z Kowar. 
 
Nakłady rzeczowe + robocizna w punkcie 15: 
- oznakowanie szlaku do Budnik – domalowanie oznaczeń obok oznakowań istniejących już 
szlaków (namalowanie znaku na 1 drzewie) – zob. fot. 62; 
- przygotowanie i umieszczenie tablicy informacyjnej nr 2 – treść do uzgodnienia pomiędzy 
Urzędem Miejskim w Kowarach, Urzędem Miejskim w Karpaczu, Nadleśnictwem „Śnieżka”, 
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, Karkonoskim Parkiem Narodowym i Stowarzyszeniem 
Miłośników Budnik – zob. fot. 62. 
 

Całkowite nakłady rzeczowe + robocizna niezbędne do zrealizowania projektu: 
 

- przygotowanie szablonu symbolu ścieżki i oznakowanie szlaku z Kowar do Budnik – 
domalowanie oznaczeń obok oznakowań istniejących już szlaków i ścieżek – namalowanie 
znaków na 48 drzewach i 5 latarniach (symbol do uzgodnienia pomiędzy Urzędem Miejskim 
w Kowarach, Urzędem Miejskim w Karpaczu, Nadleśnictwem „Śnieżka”, PTTK Oddział 
„Sudety Zachodnie”, Karkonoskim Parkiem Narodowym i Stowarzyszeniem Miłośników 
Budnik); 
- przygotowanie i postawienie 2 tablic informacyjnych (treść do uzgodnienia pomiędzy 
Urzędem Miejskim w Kowarach, Urzędem Miejskim w Karpaczu, Nadleśnictwem „Śnieżka”, 
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, Karkonoskim Parkiem Narodowym i Stowarzyszeniem 
Miłośników Budnik); 
- przygotowanie i umieszczenie drogowskazów do Budnik i Karpacza na 4 słupach, 
- wykonanie 2 kładek na potoku Malina (opcja); 
- przygotowanie i wydanie folderu z opisem ścieżki dydaktyczno-historycznej. 
 

Przy opracowywaniu projektu wykorzystano mapę turystyczną przygotowaną 
dla Stowarzyszenia Miłośników Budnik przez Wydawnictwo Turystyczne Plan, 

ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra, www.plan.jgora.pl. 


