
        
 

 

W niedzielę na wycieczkę    

 
 

 

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają  

w dniu 12 czerwca 2022 r. na wycieczkę nr 17 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. W kasie PKP 

w Jeleniej Górze kupujemy bilet euroregionalny  na przejazd do Jakuszyc i komunikację w 

Czechach.  

O godzinie 7.28 wyjeżdżamy z Jeleniej Góry pociągiem do miejscowości Jablonecké Paseky, z 

przesiadką w Szklarskiej Porębie Górnej. Trasa wycieczki o długości 14 km prowadzi przez 

Czernostudniczny Grzbiet Gór Izerskich. Jablonecké Paseky to obecnie dzielnica Jablonca, niegdyś 

samodzielna miejscowość uzdrowiskowa. Od stacji kolejowej ruszamy szlakiem zielonym i przez 

Novoveský  Vrch dochodzimy do wieży widokowej Nisanka. Wybudowana w 2006 roku dla 

telefonii komórkowej 35-metrowa metalowa wieża na wysokości 24 mieści taras widokowy. Po 

obejrzeniu panoramy idziemy do  oddalonego o 1 km źródła Nysy Łużyckiej. Wypływająca ze  

zbocza Černostudničního hřbetu rzeka płynie przez Czechy, później stanowi granicę między 

Niemcami a Polską i po 252 km wpada do Odry. Źródło obudowane jest kamieniami, obok znajduje 

się niewielki pomnik. Następnie wspinamy się na szczyt Černá Studnice (869 m), na wierzchołku 

kolejna wieża, tym razem kamienna. W 1905 roku miejscowy oddział Towarzystwa  Ještědu  i Gór 

Izerskich wybudował tu 24 metrową wieżę widokową i schronisko. Z tarasu na wysokości 21 m 

podziwiamy wspaniałe widoki na Góry Izerskie, Karkonosze i Czeski Raj. Następnie szlakiem 

czerwonym przez Muchov docieramy do punktu widokowego Terezínka. Nazwa pochodzi od 

imienia małżonki fundatora, z tarasu ograniczonego kamienną balustradą roztacza się panorama 

Tanvaldu i części Gór Izerskich. W końcowej części wędrówki schodzimy do Tanvaldu, skąd  o 

godz. 17.30 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry (z przesiadką w Szklarskiej Porębie Górnej). 

Wycieczkę prowadzi Wiktor Gumprecht z Mysłakowic (tel. 500 279 011). 

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.   
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