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Stacja kolejowa - Pilchowice Zapora
Placed by: SPLW

Placed Date: 2014-06-07
UTM: 33U E 545930 N 5646542

N 50° 58.119 E 015° 39.248
Difficulty:
Terrain:
Log Counts:

Size:
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1 Publish Listing

Short Description

Część jednej z najpiękniejszych tras kolejowych na Śląsku.

Long Description
Miejsce kręcenia kadrów do filmu Jerzego Passendorfera "Skąpani w ogniu".
Stacja kolejowa Pilchowice-Zapora. Będąc nad Jeziorem Pilchowickim trzeba koniecznie zobaczyć tę
małą urokliwą stacyjkę. Poniżej gdzie brzeg został umocniony potężną betonową konstrukcją, znalazła
miejsce nowa przystań klubu żeglarskiego.
Wieś Pilchowice była wymieniana już w dokumentach w roku 1217 i spełniała służebną rolę dla
wleńskiego grodu. Składa się z dwóch osad tworzących dość sporą wieś. Pierwsza część położona
jest w rejonie skrzyżowania z droga prowadzącą do Jeleniej Góry,gdzie ponad drogą i strumieniem
został wybudowany potężny kamienny wiadukt. Był tu duży folwark i wiejska gospoda.
Jezioro Pilchowickie jest największym jeziorem zaporowym na Bobrze. Powstały w latach 1908-1912
zbiornik ma 240 ha powierzchni i do 50 mln m³ pojemności. Na początku swego istnienia Jezioro
Pilchowickie należało nawet do największych zbiorników zaporowych w Europie. Zapora mierzy 62 m
wysokości, zaś jej długość w koronie wynosi 280 m. Jej otwarcia dokonał sam cesarz Wilhelm II 16
listopada 1912 r. Jezioro ma bardzo urozmaiconą linię brzegową z licznymi zatokami i cyplami. Brzegi
są często bardzo urwiste, aczkolwiek w większości zadrzewione. Są tu dobre warunki do uprawiania
sportów wodnych, z żeglarstwem włącznie.
Linię kolejową pomiędzy Lwówkiem Śl. a Jelenią Górą budowano kilka lat i oddano do użytku w 1909 r.
Budowniczowie mieli niezwykle trudne zadanie, gdyż musieli pokonać góry, rzeki i doliny. Pod Górą
Zamkową w rejonie Wlenia powstało kilka mostów i tuneli, z których najdłuższy ma 320 m. W efekcie
powstała jedna z najpiękniejszych tras kolejowych na Śląsku, a zapewne i na ziemiach polskich.
Ważne: Skrytka NIE ZNAJDUJE SIĘ w pobliżu torów. Jest umieszczona na terenie przystani.

Additional Hints
cbq xnzvravnzv, ceml bfgngavz yhxh
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Co to są atrybuty?
stealth required

Logs
[
Found it] Thursday, 19 June 2014 by ravenski (6 found)
za kolcami schowana ;) Iza i Adam:-)
This entry was edited by ravenski on Saturday, 21 June 2014 at 09:27:07 UTC.
[
Found it] Thursday, 19 June 2014 by ochkarol (1863 found)
10:16 Tx.
Mialem inne plany, ale musiałem popracować więc w ten piekny czerwcowy dzień wyladowałem w
szeroko pojętych okolicach Pilchowic.
Nie załuję.
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