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Od

Odtud

startu v MIC se vydejte na náměstí, kde se dáte doleva kolem radnice a dále směrem na
Polsko. Po 500 metrech budete po pravé straně míjet firmu Velobel a hned za ní odbočíte doprava,
kde narazíte na ZELENOU turistickou značku (je zde i rozcestník), ta vás dovede přes hranici až do
polského Jarnoltuwku.

Zelená značka vás dovede až na křižovatku s rozcestníkem (na křižovatce je i socha svatého). Od
rozcestníku se vydejte po ŽLUTÉ turistické značce. Ta vás povede přes malý kruhový objezd pak
přes most a za ním přibližně 200m ostře odbočuje doprava a yvvede vás serpentinami mezi domky a
zahrádkami až k lesu kde narazíte na s občerstvením.

bude pokračovat po lesní pěšině mezi listnatými stromy až do místa dřívější težby nazvané
„Piekelko”. Odtud stále po žluté značce po pěkné cestě. Doporučujeme pečlivě sledovat značku,
protože nenadále 2x po sobě odbočuje doprava. Nejdříve odbočuje na horší cestu do kopce a
potom z této cesty do lesa. Po projití lesem narazíte opět na pěknou širokou cestu. Po této cestě
půjdete po žluté značce několik kilometrů. V tomto úseku můžete mít pocit, že jste značku ztratili,
protože v Polsku není značení tak husté jako v Čechách. Cesta končí pomníčkem Pany Marie , u
kterého je lavička. Cesta se dělí na 3 a žlutá značka pokračuje po té zcela vpravo a začíná konečně
více stoupat až k horské chatě pod Biskupskou kupou - Schronisku.

U Schroniska žlutou značku opustíte a dáte se doprava. Po 100m narazíte na ČERVENOU
značku, po které vyrazíte doleva do kopce na posledním vrcholovým stoupákem na Biskupskou
kupu vytoužené vrcholové kontrole s občerstvením. Zde obdržíte pamětní list s výsledným časem.

Odtud je již sestup jednoduchý po ZELENÉ značce směrem do Zlatých Hor. Pokud nebudete
bloudit, tak celkem našlapete 12km :-)
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