Wokół zapory

Niedów

questowa trasa Černousy - Ves - Spytkow - Reczyn - Niedow - Wilka - Zawidów - Černousy
Długość: 16 km
Cant: 200 m
Trasa poprowadzi w pobliżu zbiornika wodnego Niedów. Zalecamy wycieczkę
rowerową. Hasło można odgadnąć poprawnie szeregując zdjęcia, zgodnie z
przebiegiem trasy.
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Studničného mlýn we Vsi

B

Spytków

Dzisiaj już nie działający młyn znalazł się na mapach pierwszego mapowania wojskowego
z lat 1764-1768. Swoją nazwę otrzymał od właściciela z pierwszej połowy XX w. - Josefa
Studničnego.

Spytków to wieś nowoczesna, zadbana, wesoła i bezpieczna. Największym jej skarbem są
mieszkańcy, którzy czynią ten mały zakątek na styku trzech granic miejscem wyjątkowym.
Wspaniała atmosfera Spytkowa zachęca naszych sąsiadów i turystów do odwiedzin.
Położenie miejscowości nad jeziorem Witka w Gminie Zgorzelec stwarza ogromne szanse do
rozwoju i promocji. Dzięki oddolnej inicjatywie mieszkańców w Spytkowie powstało i prężnie działa Stowarzyszenie Spytków Bez Granic oraz Koło Hafciarskie.
Położona nad Witką wieś o słowiańskiej metryce. W najstarszych źródłach pisanych zachowały się następujące formy nazewnicze tej miejscowości: Wenschaw (1410, 1419, 1428),
Wencschaw (1421), Wennyschaw (1427), Wansche (1429), Wennsche (1481). Później także
Wendscha (1753), a przed 1945 r. - Wanscha.

Pod nazwą Wanscha można znaleźć szereg dawnych widokówek z I poł. XX w.
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Elektrownia wodna Niedów
Największa elektrownia wodna na biegu rzeki Witki, umieszczona na tamie zbiornika wodnego Niedów w Polsce. Zapora została przerwana w czasie powodzi w 2010 r. Budowę
nowej zapory zakończono w 2017 r. i ponownie napełniono zbiornik.
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Kościół Matki Boskiej Anielskiej

E

Grodzsiko Niedów

Widoczny na zdjęciu kościół filialny MB Anielskiej, wzmiankowany w 1346 r., wzniesiony w
XV w., powiększony o loże kolatorskie w 1721 r., wykonane wg projektu J. S. Hammera z
Drezna, a ozdobione stiukami przez G. B. Marche z Lubania. Kościół założony jest na czworoboku z wydzielonym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, dwiema lożami od południa
i północy, z czworoboczmą wieżą od zachodu. We wnętrzu organy, ambona i ołtarz z ok.
1728 r., w lożach kaflowe piece z XVIII w., a na zewnątrz dwanaście kamiennych epitafiów
i płyt nagrobnych z XVI-XVIII w.

Wiele lat temu, w czasach wczesnego średniowiecza, tereny powiatu zgorzeleckiego, wzdłuż
Nysy Łużyckiej zasiedlane były przez różne plemiona słowiańskie. Obecnie potwierdzają
nam to grody i kurhany, oraz charakterystycznie uformowane tereny, na których dawniej żyli
Słowianie.
Ślady grodziska z czasów wczesnego średniowiecza dostrzec można na obszarze Góry
Słowiańskiej w Niedowie. Co niektórzy historycy, rzucają śmiałe spostrzeżenia, że mógł być
to jeden z najważniejszych grodów plemienia Bieżuńczan. Składał się on z dwóch członów:
pierwszy obejmował szczyt wzniesienia, zaś drugi-mniejszy przylegający do niego, był
położony kilka metrów niżej. Gród okalał gruby na 3 metry wał, o konstrukcji rusztowej. Archeologowie podczas badań odnaleźli również ślady ciekawych budynków o różnych zastosowaniach.
Największymi skarbami odkrytymi w tym miejscu były przedmioty, dzięki którym można było
dokładniej poznać mieszkańców grodu i ich kulturę. Znaleziono tu m.in. szydła, przęśliki, ceramikę, metalowe i kamienne przedmioty codziennego użytku, oraz trzy ostrogi, które świadczą o szerokich kontaktach mieszkańców grodu.
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