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2 Pałąc we Włosieniu. Pałac wzniesiono w latach 1715–1720, w 1880 został przebudowany. Po 1945 
w budynku pałacu ulokowano szkołę rolniczą, a w zabudowaniach gospodarczych PGR. W latach 
1976–78 budynek został wyremontowany, a następnie urządzono w nim hotel. W 1979 w obiekcie 
wybuchł pożar, w wyniku którego pałac spłonął i nie został już odbudowany. Po 1979 nadal były 
wykorzystywane przez PGR zabudowania folwarczne, które po likwidacji przedsiębiorstwa popadły w 
ruinę. W 2001 został kupiony przez prywatnego inwestora, który planuje odbudowę pałacu i 
utworzenie w nim hotelu. Do 2017 roku zrewitalizowano parki znajdujące się na terenie kompleksu i 
oczyszczono ruiny. 

3 Wzgórze Ostra-Czubatka 357 m to bardzo dobry punkt widokowy na Góry i Pogórze Izerskie oraz 
interesujący punkt geologiczny. Znajduje się tu fragment wypreparowanego komina-żyły 
wulkanicznej. Bazaltowy masyw tworzy wyraźne wzgórze ostańcowe (tzw. twardziel). Znane jest 
przede wszystkim z uwagi na charakterystyczne słupy "bazaltowe" o wyraźnej oddzielności i skośnym 
ułożeniu w stosunku do powierzchni terenu. Na szczycie znajduje się miejsce odpoczynku. 

4  Dolina Pereł - Tak nieopodal Zamku Czocha w rzece Kwisa , kiedyś można było wyłowić perły . Sława 
ich była na całą Polskę a w 1612 roku w Krakowie zostaje wydana książka poświęcona perłom w 
piasku .Od 1621 roku połów pereł znajdował się w systemie reglamentacji, czyli należał do tych form 
działalności gospodarczej, które były zastrzeżone wyłącznie dla władcy. Do tego celu powoływano 
„elektorskich poławiaczy”, którzy wszystkie pozyskane przez siebie perły musieli dostarczać na dwór 
drezdeński. Dwie perły były w 1/5 miesięczna wypłata wysokich urzędnikókw . 

5 Zamek Czocha obronny zamek graniczny położony w miejscowości Sucha nad Zalewem 
Leśniańskim w polskiej części Górnych Łużyc, pierwotna nazwa brzmiała Czajków. Najstarszą częścią 
jest, stojący przy głównej bramie stołp, później obudowany częścią mieszkalną. Zamek Czocha 
powstał w II poł. XIII w. jako warownia obronna na pograniczu śląsko-łużyckim z inicjatywy króla 
czeskiego Wacława II. W 1346 Bolko II przejął Księstwo Jaworskie wraz z Zamkiem Czocha. W 1368 
całość została włączona do Królestwa Czech. Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej zamek uzyskał 
formę okazałej rezydencji, którą pod koniec XVIII w. strawił ogromny pożar.  
Kupiony w 1909 przez drezdeńskiego producenta wyrobów tytoniowych Ernsta Gütschowa  został 
przebudowany przez architekta Bodo Ebhardta zgodnie z wyglądem zachowanym na rycinie z 1703 
roku. Gütschow utrzymywał dobre stosunki z dworem carskim, po rewolucji z rosyjskimi emigrantami, 
od których skupował różne przedmioty o wysokiej wartości. W zamku mieszkał do marca 1945 roku. 
Opuścił go zostawiając najcenniejszą część wyposażenia. Przyjmuje się, że w latach II wś w zamku 
mieściła się szkoła szyfrantów Abwehry, jednak brak na to dowodów. Po II wś zamek przechodził 
różne koleje losu. Był wielokrotnie okradany z wyposażenia zarówno przez Rosjan, jak i 
rodzimych szabrowników. Część zbiorów i biblioteki została zabrana podczas akcji rewindykacyjnych 
do Wrocławia. W zamku przez krótki czas mieszkali uchodźcy z Grecji, którzy w sali rycerskiej trzymali 
zwierzęta gospodarskie, dopełniając dzieła zniszczenia. Od 1952 mieścił się tam Wojskowy Dom 
Wczasowy, budowla miała charakter utajniony, tj. nie występowała na mapach. Zabudowania zamku 



były wykorzystane przy kręceniu filmów: Gdzie jest generał, Dolina 
szczęścia, Wiedźmin, Legenda, Poza Lasem Sherwood (Beyond Sherwood Forest), Fabryka Zła i 
seriali: Tajemnica twierdzy szyfrów, Dwa światy (Spellbinder), Święta wojna i Pierwsza miłość.  
Od 1996 dostępny jako ośrodek hotelowo-konferencyjny. Właścicielem obiektu jest AMW REWITA Sp. 
z o.o. należąca do Agencji Mienia Wojskowego. W drugiej połowie sierpnia na zamku organizowany 
jest Rycerski Turniej. 

6 Słupiec - niewielka formacja skalna o wysokości 476m to stożek bazaltowy, w budowie którego 
wyraźnie odznacza się pozostałość po niewielkim kominie wulkanicznym. Jest wspaniałym punktem 
widokowym, z którego można podziwiać szeroką panoramę Sudetów Zachodnich, Gór Kaczawskich 
oraz Pogórza Izerskiego. Z uwagi na wyjątkowe warunki biogeniczne jakie tworzą się na bazaltowym 
podłożu, spotkać  można na Słupcu ciekawe rośliny kserotermiczne. Występuje tu rzadki i bardzo 
ciekawy gatunek paproci - Zanokcica północna. Miejsce było niegdyś bardzo popularnym punktem 
wycieczek, o czym świadczą wykute w bazalcie schody oraz metalowe barierki przymocowane na 
szczycie skały. Słupiec jest pomnikiem przyrody nieożywionej. Na Słupiec można dotrzeć szlakami 
rowerowymi lub pieszymi, w odległości około 100 m od skał, jest niewielki parking. 

10 Zapora w Niedowie na Witce – zbiornik zaporowy o powierzchni 176 ha zbudowany w latach 
1958–1962 na rzece Witka w pobliżu miejscowości Niedów na potrzeby chłodzenia elektrowni Turów. 
Pełni też funkcje retencyjną oraz rekreacyjną. Pod wodą jeziora powstałego w wyniku spiętrzenia, 
pozostało kilka gospodarstw oraz ruiny zabytkowego pałacu.  Dnia 7.08.2010, w wyniku nagłych i 
niezwykle intensywnych opadów, zapora na Witce pękła. W ciągu kilku godzin jezioro przyjęło ilość 
wody dwukrotnie przekraczającą jego pojemność. Około godz. 18 woda przelała się przez koronę 
zapory, rozmyty został wał ziemny, po czym nastąpiło niekontrolowane opróżnienie zbiornika. W 
wyniku powodzi, korpus zapory w dużej mierze uległ rozmyciu, a budynek pompowni i elektrowni 
wodnej został zalany. Całkowitemu zniszczeniu uległ rurociąg tłoczny ujęcia wody oraz stacja 
transformatorowa przy zaporze. Fala powodziowa dotarła do Nysy Łużyckiej, powodując jej wezbranie 
w Koźlicach, Zgorzelcu (gdzie poziom Nysy osiągnął ponad 7 m), Görlitz oraz w innych 
miejscowościach poniżej.  
Spiętrzona woda porwała m.in. samochód, którym jechał starosta zgorzelecki. Starosta wraz z 
kierowcą zostali uwięzieni we wzburzonej wodzie i dopiero po kilku godzinach wydobyci przez 
strażaków i odwiezieni do szpitala. Odbudowę zapory ukończono w dopiero w 2017. 

11 Młyn w Radomierzycach to ostatni młyn wodny na dolnym biegu Witki pochodzi z przełomu XVII i 
XVIII w. Jest to jedyny młyn dorzecza z zachowanym mechanizmem młyńskim. Młyn jednak nie działa, 
w obiekcie znajduje Kawiarnia "W Starym Młynie", lokal gastronomiczny powstały na bazie budynku 
gospodarczego przynależnego do sąsiedniego młyna wodnego. Obecnie lokal serwuje kawę, napoje i 
ciasta, a w dni świąteczne również domowe obiady. Ze względu na bliskie położenie Berzdorfer See 
oraz niemieckich ścieżek rowerowych, lokal licznie odwiedzany przez niemieckich turystów. Kawiarnia 
funkcjonuje od 2008. Można tam zgłosić chęć zwiedzania młyna. 

9 Pałac w Radomierzycach wybudował Joachim Sigismund von Ziegler und Klipphausen, szambelan 
Augusta II Mocnego. W projekt architektoniczny wkomponowano elementy symboliczne. Pałac ma 12 
kominów symbolizujących miesiące, 52 pary dużych drzwi to liczba tygodni w roku i 365 okien ilość 
dni roku. Von Ziegler przeznaczył go na cele dobroczynne. Mieszkało tu 12 panien rodzin 
ewangelickich z udokumentowanym pochodzeniem szlacheckim, które nie z własnej winy popadły w 
tarapaty i tu znalazły schronienie. W 1944 r. Niemcy stworzyli w Pałacu tajne archiwum raportów 
wojskowych. Po wojnie obiekt popadał w ruinę i był grabiony. Pałac w Radomierzycach w stanie ruiny 
kupił inwestor Marek Głowacki, aby stworzyć tu hotel i centrum kongresowe. Wyremontowano dachy, 



odnowiono fasady głównego pałacu, niestety w 2004 inwestor niespodziewanie zmarł. Obiekt 
przejęła jego rodzina, która podjęła próbę dalszej odbudowy, jednak bezskutecznie. Pałac w stanie 
częściowo zabezpieczonym można obejść wokół fosy. Spacerując zabytkową aleją podziwiamy piękno 
barokowej architektury pałacu odbijające się w lustrze wody. Obiekt nie jest dostępny do zwiedzania. 

6 Platerówka - został tu utworzony I Samodzielny Batalion Kobiecy imienia Emilii Plater  

Dogodny dojazd do miejsca startu PKP i bus 
Długość trasy 114 km, czas 8:35 h 

 

 

 


