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 piesza DD*:
DD*
długość trasy...około 15 km,
podejścia .......około 440 m
widoki ............moŜliwe dalekie i w róŜne strony,
pogoda ...........nie ma znaczenia (chyba Ŝe dla widoków);
przy obfitych opadach lepiej mieć ze sobą
na przykład parasol...

ODKRYWANIE
OKOLICY

* nasza propozycja rozwinięcia nazwy: Długa Droga. Chodzi o nazwę drogi,
którą podąŜymy z Barda w górę; moŜe to być takŜe określenie
nienajkrótszej drogi z Barda do Kłodzka...

DD*

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

o r ganizato r węd r ó wki:
NiezaleŜna Gromada Odkrywców
przy Bystrzyckim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym

21 września 2002 r.

wędrówkę poprowadzą Agata i Jasiu Zasępa

Spotkamy się w sobotę, 21 września 2002 r.
o godz. 10:10
na peronie przystanku kolejowego Bystrzyca Kłodzka,
Pociąg odjeŜdŜa o 10.16 (do Wrocławia),
bilety do Barda Śląskiego.

(622 m)

Przełęcz (592 m) pod szczytem o tej samej nazwie, na
historycznej granicy Ziemi Kłodzkiej i posiadłości kamienieckich
cystersów (to juŜ Śląsk) – kamieni granicznych moŜna będzie
poszukać (chatki studenckiej GŜęgle takŜe).

• Wojciechowice

TRASA
Z zabytkowego przystanku kolejowego w Bardzie
niezłą drogą w dolinie Węglówki do Kamienia
Brygidy, stamtąd nieco węŜszymi dróŜkami na
Łaszczową. Zejście polną drogą grzbietową (lasów
niewiele, więc widoki stamtąd szerokie – między
innymi na całą Kotlinę Kłodzką i oczywiście okoliczne
góry) do Wojciechowic. Dalej na Mariańską Górkę
i przez Owczą Górę do Kłodzka. Powrót pociągiem lub
autobusem. Nie powinna to być mordęga – czasu
będzie wiele i powinno wystarczyć nawet na ognisko
gdzieś po drodze.

• Bardo

Miasto to na granicy Śląska i Ziemi Kłodzkiej sprytnie opuścimy
bez zwiedzania głównych atrakcji – trasa z pociągu (260 m)
wiedzie w stronę przeciwną. Owszem – nieco pod górę, ale
powinny to wynagrodzić piękne lasy, cisza i widoki.

• Kamień Brygidy

• Łaszczowa

(380 m)

O tym głazie narzutowym krąŜy legenda: dziewczyna, która
niosąc z lasu chrust w chuście na plecach, usiadła w tym miejscu
aby odpocząć; gdy zmęczona zasnęła, chusta obsunęła się i ją
udusiła.

Pięknie połoŜona wieś łańcuchowa, którą podziwiać będziemy
raczej z sąsiedniego grzbietu. Bardzo skomplikowana budowa
geologiczna sprzyja występowaniu tu licznych minerałów
i skamieniałości (warto rozejrzeć się po drodze); dolina
Jodłownika w środkowej części wsi ma wysokie skaliste północne
zbocze, tu i ówdzie przecięte dróŜkami wspinającymi się do
zagród na łagodnym juŜ stoku powyŜej.

• Mariańska Górka

(333 m)

Wzniesienie z dziewiętnastowieczną drogą krzyŜową i kaplicą,
a takŜe domkiem pustelnika, w którym niejaki Treutler przed
półtora wiekiem opracował recepturę i produkował tzw. Balsam
Jerozolimski – bardzo popularny ziołowy preparat „na wszystko”.
Produkcję balsamu (a później nalewki na spirytusie) z czasem
przejęła kłodzka apteka „Pod Murzynkiem”, a obecnie moŜna go
sprowadzić z Niemiec. Pustelnia jest do wzięcia – wiadomość
u kłodzkich franciszkanów.

• Owcza Góra

(346 m)

To wzniesienie na prawym brzegu Nysy zajmuje mniejsza i mniej
znana część twierdzy kłodzkiej („Mała Twierdza”). Od dawna
zapomniane i zarośnięte fortyfikacje warte są jednak obejrzenia...

powrót ok. godz. 19-tej

