Trasy wycieczek ODKRYWANIE OKOLICY raczej omijają
szlaki turystyczne, unikają dróg asfaltowych – lepiej chodzi się po ścieŜkach i drogach leśnych lub po łąkach – nie
stronią od rozległych widoków, miejsc urokliwych i ciekawostek krajoznawczych. Bywa, Ŝe dla urozmaicenia lub
skrótu droga wiedzie przez chaszcze.
Trasa „Carpen
Carpen diem” :
długość trasy......... około 22 km,
podejścia .............. podliczymy po drodze
pogoda ................. będzie na pewno, ale...
Lepiej zabrać ze sobą parasol.

Uwaga!
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Osoby do lat szesnastu mogą brać udział pod opieką
dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z
prowadzącymi.

ODKRYWANIE
OKOLICY
„Carpen diem”
17 czerwca 2001 r.

o r ganizato r węd r ó wki:
Bystrzyckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
wę d r ó wkę p o p r o wa d z ą :
Z d z i s ł a w M a gi e r o ws ki i J a s i u Z a s ę p a

Spotkamy się 17 czerwca 2001 o godz. 7.50
na dworcu autobusowym w Bystrzycy Kłodzkiej,
(stanowisko pierwsze) z biletami do Stójkowa.
Autobus odjeŜdŜa o 8.00.

TRASA
wchodzi na grzbiet Sztolnych Skał i na szczyt
Karpiaka (ruiny zamku), dalej do kościółka Karpów,
a stamtąd na Przełęcz Lądecką. Do wioski
Wrzosówka, a z niej sposobem do Lądka.

• Sztolne Skały
Zwane równieŜ Madejowymi Skałami, Skalnymi
Basztami, Stołowymi Skałami są najliczniejszą grupą
skalną w Górach Złotych. W czasach, gdy były mniej
zarośnięte lasem, a kuracjusze więcej spacerowali były
często odwiedzane przez lądeckich gości.

• Karpień (Carpenstein)
Ruiny zameczku na szczycie Karpiaka (775 m). Powstał
prawdopodobnie w 1 poł. XIII w. jako straŜnica przy
trakcie handlowym z Czech do Małopolski przez Śląsk.
Znajdowała się w nim siedziba państewka karpieńskiego,
które w XIV w. obejmowało południowo-wschodnią część
ziemi kłodzkiej. Zamek pozostaje w ruinie od 1513 r.

• Karpno
Jedna z zaginionych wiosek. Być moŜe była to kiedyś
osada związana z zamkiem, ale pierwsze potwierdzenie
w dokumentach pochodzi z roku 1631, gdy zamek był juŜ
tylko ruiną. W XIX w. wioska rozwijała się jako letnisko.
Kapliczka z XIX w. została w ostatnich latach
wyremontowana.

• Przełęcz Lądecka (665 m)
Rozległa siodłowa przełęcz między masywem
Borówkowej a Maselnicą, dzieli Góry Złote na część
północną i środkową. Po czeskiej stronie (przejście dla
małego ruchu granicznego i ruchu turystycznego) Travne niegdyś miejscowość pielgrzymkowa, chętnie odwiedzana
przez kuracjuszy z Lądka.

• Wrzosówka
Wioska prawie zaginiona. Z powstałej dopiero ok. 1660 r.
wioski pozostały ruiny kaplicy wotywnej (z XIX w.)
i jeden dom, uŜywany obecnie jako dom letniskowy
i galeria prac właściciela domu i przyjaciół. Pozostały teŜ
kwieciste, widokowe łąki (na Góry Złote, Masyw
ŚnieŜnika i Krowiarki).

powrót ok. godz. 18-tej
autobusem z Lądka Zdroju

