Trasy wycieczek ODKRYWANIE OKOLICY raczej omijają szlaki turystyczne,
unikają dróg asfaltowych – lepiej chodzi się po ścieŜkach i drogach leśnych
lub po łąkach, a nawet torem kolejowym – nie stronią od rozległych widoków,
miejsc urokliwych i ciekawostek krajoznawczych. Bywa, Ŝe dla urozmaicenia
lub skrótu droga wiedzie przez chaszcze lub na przykład torem kolejowym.

Trasa piesza Cierniowa Góra:
długość: ok. 13,5 km, najwyŜszy punkt: 592 m (Cierniak),
najniŜszy punkt: 367 m. (dolina Białej Łądeckiej w Trzebieszowicach),
podejścia: ok. 305 m, zejść tyle samo (start = meta),
roślinność: jeszcze wyraźna, nie powinna jednak stawiać oporu
nie do pokonania,
chaszczowanie: nieco i nietypowe (dla niektórych moŜe być niespodzianką),
trasa wiedzie co prawda głównie dobrymi schodami, drogami, dróŜkami
i ścieŜkami a takŜe torem kolejowym, jednak bywają one zarośnięte; moŜe być
mokro!
pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie,
wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu napojów) i dobrego humoru
oraz odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza porządnych butów;
mogą przydać się parasole.
Uwaga!
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Osoby do lat szesnastu mogą brać udział w wycieczce
pod opieką dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.
organizator wędrówki i prowadzenie:
Agata i Jan Zasępowie

zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi opis trasy z mapką
oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)
Szczegółowa zapowiedź tej wycieczki jest tu: http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20141018
Zdjęcie na pierwszej stronie: Schody na Cierniak

Spotkamy się w sobotę, 18. października 2014
o godz. 10:00
na parkingu przy kościele w Radochowie.
TRASA:
Radochów – Cierniak – Jaskinia Radochowska – Trzebieszowice
– Radochów
Pierwszym punktem programu krajoznawczego jest zwiedzanie kościoła
parafialnego w Radochowie. Kto chce ten punkt pominąć, moŜe dotrzeć nieco*
później i dogonić grupę podąŜając niebieskim szlakiem pieszym na Cierniak.
* nieco = najwyŜej pół godziny
Na trasie między innymi:
• dwa kościoły wiejskie,
• Krieger-Denkmal nowe wcielenie,
• łąki, pola i lasy,
• Cierniowa Góra ze schodam, kalwarią, kaplicą pielgrzymkową i pustelnikiem,
• mała retencja podjaskiniowa,
• jeziorko studniczka i gotyk jaskiniowy,
• widoki i cmentarz choleryczny,
• kaplica myśliwska, kapliczki i krzyŜe przydroŜne a takŜe Nepomuki,
• park i pałac z zadaszonym dziedzińcem,
• co tu robił Worcell,
• dawna świetność kolei i kolejowy recykling.

W planie jest ognisko – przy Jaskini Radochowskiej, we wczesnej porze
obiadowej (pokarm warto zabrać ze sobą – nie ma tam sklepu). Ogólnie
naleŜy załoŜyć, Ŝe na trasie sklepu nie ma Ŝadnego.
Po drodze zaplanowane jest zwiedzanie kilku ciekawych obiektów, w tym
płatnych.
Zwiedzanie kilkukilometrowego odcinka nieczynnej linii kolejowej
jest darmowe.
Wycieczkę zakończymy po godzinie 16:00 w miejscu startu.
Skąd nazwa wycieczki?
Cierniowa Góra (a moŜe Kolczasta Góra?) to dosłowne tłumaczenie
niemieckiej nazwy Stachelberg, która oznacza górę nazywaną dziś
Cierniakiem.

Obiekty zwiedzane płatne
Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Radochowie
Zwiedzanie jest płatne co łaska do skarbonki w kościele i nie powinno trwać dłuŜej
niŜ 15 minut.

Jaskinia Radochwska
Zwiedzanie z przewodnikiem jest płatne 10 PLN od osoby i trwa około 40 minut.
Kaski z latarkami czołowymi dostępne są na miejscu. Warto jednak zabrać ze sobą
dodatkowe oświetlenie (dla poprawy tła na zdjęciach) i ubranie jaskiniowe – pod
ziemią często jest mokro i bardzo trudno nie ubłocić się. Kto nie chce wchodzić
do jaskini, siedzi pod wiatą lub rozpala ognisko przy wiacie. Zgłoszenia chętnych
i wpłaty u organizatorów na starcie wycieczki. Jeśli chętnych będzie wielu, wejścia
do jaskini będą dwa.

Pałac w Trzebieszowicach (hotel ‘Zamek na Skale’)
Zwiedzanie z przewodnikiem jest płatne 15 PLN od osoby i trwa od 40 do 60 minut.
Na trasie moŜna zagrać w pałacową grę terenową. Kto nie chce zwiedzać pałacu,
pije kawę lub je ciacho w kawiarni na krytym dziedzińcu. Zgłoszenia chętnych
i wpłaty u organizatorów na starcie wycieczki. Jeśli chętnych będzie wielu,
na zwiedzanie zostaną wysłane dwie grupy.

Zadaszony dziedziniec pałacu w Trzebieszowicach
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