
XV Stóg Izerski

3 Czerniawska Kopa 776m, szczyt w  Górach Izerskich. Około 3,2km na zachód 
od Świeradowa - Zdroju i ok 1,7km na południowy zachód od Czerniawy. Obok 
przebiega zielony szlak turystyczny Pobiedna – Gryfów Śl. Masyw Czerniawskiej Kopy 
składa się głównie z różnych odmian gnejsów.  Na szczycie stoi 15 metrowa wieża widokowa
wykonana z drewna modrzewiowego, posiada dwa tarasy widokowe. Wybudowana w 
miejscu, w którym przed laty stała jej poprzedniczka. Wieżę oddano do użytku w listopadzie 
2019 r. W pobliżu przebiegają trasy rowerowe Singletrack. Obok wieży znajduje się miejsce 
do wypoczynku i stojaki na rowery.

4  Stóg Izerski, krótko po II WŚ kwarc; 1105 m jeden z najwyższych szczytów Gór Izerskich.
Zbudowany ze skał metamorficznych z wkładkami amfibolitów należących do bloku 
karkonosko-izerskiego. Stóg porośnięty jest prawie w całości lasem świerkowym. Tuż pod 
szczytem na wys. 1060 m znajduje się Schronisko PTTK na Stogu Izerskim. W latach 2007-
2008 wybudowano kolej gondolową. Na północnym zboczu Stogu działa Ośrodek Ski & Sun 
Świeradów-Zdrój. Na południowych zboczach bierze początek jedna z największych czeskich rzek 
– Izera. 

6   Dom Zdrojowy to jeden z najciekawszych obiektów w Świeradowie-Zdroju. Zbudowany w
1899 wg projektu architekta Grossera. Powstał w miejscu Domu Źródlanego, który spłonął w 
1895. Podzielony jest na dwa budynki połączone najdłuższą na Dolnym Śląsku Halą 
Spacerową o dł. 80 m, z piękną roślinną polichromią i witrażami oraz herbem rodziny 
von Schaffgotsch nad sceną. Przy wejściu głównym do Hali Spacerowej znajduje się źródło 
wody pitnej, szczawy radonowo–żelaziste. Pijalnia czynna jest codziennie w godz. 8 - 19. W 
piwnicach Domu Zdrojowego znajduje się  Muzeum Zdrojowe. Jego otwarcie miało miejsce 
w 2014 z okazji 260-rocznicy ocembrowania pierwszych świeradowskich źródeł mineralnych.
Obok na tarasach znajduje się „Sztuczna Grota”, niegdyś była tam pijalnia wód. W tym 
miejscu zaczyna się Główny Szlak Sudecki im. M. Orłowicza. Do dyspozycji turystów, na hali 
spacerowej znajduje się kawiarnia, pijalnia wody mineralnej, galeria sklepów z pamiątkami i 
naturalnymi kosmetykami. W pobliżu monitorowany, całodobowy parking - płatny. 

2  Świeradów Zdrój. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1524, miasto zwało się wówczas Fegebeutel. 
Odkryte już wtedy wody mineralne wzmiankowano po raz pierwszy w 1572 w książce berlińskiego 
lekarza Leonarda Thurneyssera. Miasto było trzykrotnie plądrowane w latach 1634–1639. Podczas 
szturmu Szwedów na zamek Gryf w 1645, stacjonowały tu wojska rotmistrza Hermanna. W 1795 
wybudowano pierwszy dom zdrojowy, w 1817 w korycie rz. Kwisy odkryto źródło, w związku z tym 
uregulowano jej przebieg i wybudowano zdrój Dolny Świeradów. Był jednym z pierwszych 
uzdrowisk, gdzie poza funkcją pitną wprowadzono kąpiele w borowinie. W 1840 Świeradów 
liczył 1687 mieszkańców. W 1899 odbudowano dom zdrojowy dodając 45m wieżę, 
urządzono otaczający go park zdrojowy, powstała pijalnia wód oraz kryta hala spacerowa. W
1909 z inicjatywy prywatnego inwestora doprowadzono z Mirska linię kolejową. W 1934 
odkryto źródło radonowe, a w 1935 wybudowano drogę do Szklarskiej Poręby. W maju 1945 
uzdrowisko zostało zajęte przez wojska radzieckie, a następnie przekazane polskiej 
administracji. Dotychczasowi mieszkańcy zostali wysiedleni do Niemiec. Wobec braku 
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historycznej nazwy polskiej, miejscowość nazwano Wieniec-Zdrój. W 1946 wprowadzono 
urzędowo nazwę Świeradów Zdrój. Okolice Świeradowa oferują wyjątkowo bogatą gamę 
możliwości aktywnego spędzania czasu. Sieć górskich szlaków turystycznych, szlaki 
rowerowe 

8 Singiel track 

Singletrack Zajęcznik i Nove Mesto pod Smrkem, to 14 tras o dł. ponad 80km i o 4 
stopniach trudności. Według IMBA to jedna z 7 najlepszych destynacji MTB na świecie. Sieć 
leśnych ścieżek dla biegaczy i pieszych RunTrack o dł. ok 22km, wiją się pomiędzy 
drzewami i wśród leśnych polan. Ich odcinki połączone są z istniejącymi drogami leśnymi. 
Tworzą pętle, gwarantujące powrót w miejsce startu.

9  Izerski punkt antygrawitacyjny jest jednym z elementów szlaku „Śladem izerskich 
tajemnic”. Znajduje się w Świeradowie w odl. ok 500 m od dolnej stacji kolei gondolowej w 
stronę Czerniawy. Według jednych jest to anomalia grawitacyjna sprawiająca, że obiekt 
(piłka, butelka, samochód) wtacza się pod górę. Drudzy natomiast twierdzą, że to tylko 
złudzenie optyczne, spowodowane wyjątkowym ukształtowaniem terenu. Antygrawitacji nie 
udało się dotychczas potwierdzić żadnymi badaniami grawimetrycznymi.
Długość trasy 134km, czas 10:20h

10 Mirsk , małe miasteczko nad rzeka Kwisą , powiat lwówecki . Miasto które ma w poblizu 
wiele atrakcji , między innymi Zamek Czocha który raczej nie wymaga dodatkowych 
rekomendacji .Mirsk ma ładny z zadbany rynek oraz kilka wież w okolicy . Miasteczko słuzy 
jak baza noclegowa do wypadów w dalsze częśći gór. W okresie sezonowym jest kłopot z 
noclegami dlatego też grupy zamawiają noclegi z wyprzedzeniem . Miasteczko ma na swoim
terenie kilku przewodników górskich 

11 Góra św.Anny a na niej kaplica. Została ona ufundowana przez hrabiego Leopolda von 
Schaffgotsch prawdopodobnie w 1657 roku . Legenda głosi że w tym właśnie miejscu jego 
żona zgubiła pierścień który został jej podarowany podczas ślubu. Pierścień podobno w 
niezwykłych okolicznościach odnalazł się dokładnie po roku także o tej samej porze dnia 
kiedy go zgubiła .
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