
 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 cieka-
wostek krajoznawczych. Bywa, Ŝe dla urozmaicenia lub skrótu droga wiedzie
przez chaszcze.
 Trasa piesza Język teściowejJęzyk teściowejJęzyk teściowejJęzyk teściowej :
 długość: około 15 km,
 najwyŜszy punkt: 695 m, najniŜszy punkt: 365 m,
 podejścia: razem 395 m, zejść mniej więcej tyle samo,
 roślinność: juŜ w fazie intensywnego wzrostu, ale nie będzie przeszkadzać w marszu,
chaszczowania bardzo mało – będziemy poruszać się raczej porządnymi ścieŜkami
i drogami, poza tym większość trasy przebiega w parku narodowym, gdzie chadzać
wolno nie wszędzie,
 pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie, lecz trzeba pamiętać,
Ŝe to kwiecień, co przeplata; parasola nie naleŜy się wstydzić, ale naleŜy w porę
go składać przy silnym wietrze (ten niewykluczony, deszcz ze śniegiem lub grad takŜe),
 wskazane posiadanie: dobrego humoru oraz odpowiedniego i wygodnego ubioru,
w tym czapki, rękawiczek, szalika, a takŜe gotówki na wstęp do młyna i ewentualne
posiłki – po drodze (co nie na kaŜdej wyciecze się zdarza), a dokładnie w Radkowie
będą teŜ sklepy, gdzie moŜna uzupełnić zapasy na drogę, po zejściu z gór
nie zaszkodzi teŜ udać się na obiad).

 Uwaga!
 Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.

Osoby do lat szesnastu
 mogą brać udział w wycieczce pod opieką dorosłych,
 lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.

 o rgan iza to r  wędrówk i  i  p rowadzen ie :
Agata i Jan Zasępowie

zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi bardziej kompletny opis trasy z mapą

i wspomnienia z poprzednich wycieczek)

 Niniejsza ulotka powstała jak zwykle bez wsparcia Unii Europejskiej 
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22. kwietnia 2007 r.

Góry Stołowe

Spotkamy się w niedzielę 22. kwietnia 2007 r.
o godz. 9:30 na rynku w Radkowie.
Dojazd we własnym zakresie.

Raz juŜ taki sposób został wykorzystany i się sprawdził (trasa „Wokół
Lutyni”).
Do Radkowa trafi kaŜdy, do rynku równieŜ (jadąc od strony Ratna
zaraz za przystankiem autobusowym trzeba skręcić w prawo
pod górę). W rynku parking jest niepłatny i niestrzeŜony, ale miejsce
to moŜna uznać za bezpieczne – tym bardziej, Ŝe tuŜ obok znajduje się
posterunek Policji.
Dokładniejsza mapka z oznaczonym dojazdem znajduje się na naszym
uroczysku w Internecie (www.odkrywanie.bystrzyca.pl).
Na dojazd z Bystrzycy do Radkowa trzeba zarezerwować godzinę
(uwaga na dziury między Polanicą Górną a Wambierzycami!),
na dojazd z Kłodzka około 45 minut (najlepiej pojechać przez
Ścinawki).

TRASATRASATRASATRASA
• z rynku – podziwiając mury obronne – obok dawnej stacji kolejowej

(pociągi nie docierają tu juŜ od dwudziestu lat) niebieskim szlakiem
podejście na Radkowskie Skały (piękny widok na Kotlinę Kłodzką
i otaczające ją pasma, w tym północno-wschodnią krawędź Gór
Stołowych),

• zejście do tytułowego Języka teściowej, czyli Stroczego Zakrętu
(więcej o tej nazwie na wycieczce i w internecie),

• Drogą Nad Urwiskiem (szlak czerwony) do dawnego przysiółku
Karłówek, gdzie moŜna jeszcze podziwiać resztki gospody,

• szlakiem Ŝółtym strome zejście przez rezerwat Wrota Pośny,
• obok pozostałości dawnego zagospodarowania Wodospadów

Pośny, które było dziełem GGV (Glatzer Gebirgsverein = Kłodzkie
Towarzystwo Górskie),

• na popas z ogniskiem na skraju lasu

• do drewnianego młyna wodnego z wyposaŜeniem kompletnym
i zachowanym w doskonałym stanie. Wstęp 2 zł. od osoby,
za niewielką opłatą moŜe dla nas zostać uruchomiona (póki
co silnikiem elektrycznym) część urządzeń na jednym z poziomów
(tych jest aŜ 4),

• obok niszczejących zabudowań dawnego browaru (słynna „Górska
Perła”) do rynku, gdzie zgłodniali a nienasyceni wyŜerką przy
ognisku mogą zamówić obiad w restauracji „Graniczna”.

Powrót do rynku w grupie lub we własnym zakresie (ci, którzy
śpieszą się bardziej) około godziny szesnastej trzydzieści (lub
później – gdy pogoda lub zwiedzanie zatrzymają nas dłuŜej).
Powrót do domu – odpowiednio do odległości. Jak widać trzeba
na tę wycieczkę zarezerwować cały dzień.

A tu kilka kawałów na temat związany z nazwą wycieczki:

Umiera teściowa. Spogląda w okno i szepta:
— Ale zachód.
Zięć:
— Niech się mama nie rozprasza.

Rozmawiają dwie teściowe:
— Co robi pani zięć?
— Zwykle robi co mu kaŜę.

Teściowa do zięcia:
- Nie zasłaniaj się gazetą! Nie udawaj, Ŝe czytasz. Dobrze wiem,
Ŝe mnie słyszysz, bo widzę, Ŝe ci się kolana trzęsą...

Msze święte w niedzielę na miejscu i po drodze:
Radków 7:30, 18:00, Wambierzyce 7:30, 17:15; Ścinawka Dolna 8:00; Ścinawka
Średnia 7:30, BoŜków 8:00,
Polanica Zdrój (kościół pw. Matki BoŜej Królowej Pokoju w Sokołówce) 19:00.


