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 stromo na Śnieżnik :
długość trasy...około 22 km,
podejścia .......około 1070 m,
widoki ............oby jak najlepsze,
pogoda ...........nie ma znaczenia (chyba Ŝe dla widoków);
czapka, szalik i rękawice mogą się przydać...

ODKRYWANIE
OKOLICY

* popas lub inna forma odpoczynku; prawdopodobne ognisko (napitki
i jadło naleŜy mieć ze sobą)

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

stromo na Śnieżnik

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

19 października 2002 r.

wędrówkę poprowadzą
Zdzisław Magierowski i Jasiu Zasępa

Spotkamy się w sobotę, 19 października 2002 r.
o godz. 7:55
na dworcu autobusowym w Bystrzycy Kłodzkiej,
(stanowisko 1). Autobus odjeŜdŜa o 8.00 (do Bolesławowa), bilety do Starej Morawy.

TRASA
Z doliny Morawki na szczyt ŚnieŜnika prawie wcale
nie szlakiem turystycznym. Z górki podobnie;
na
dawną
skocznię
narciarską
z widokiem
w Międzygórzu. Nie ominiemy chatki* na Czarcim
Gonie ani schroniska na Hali pod ŚnieŜnikiem.

• Stara Morawa

Spokojna wieś u stóp Młyńska, w miejscu z tradycjami
hutniczymi (w średniowieczu wytapiano tu Ŝelazo). Dawny
wapiennik Łaskawy Kamień (przy drodze do Kletna)
zaadaptowany na mieszkanie i galerię sztuki – lokalne centrum
kultury.

• Młyńsko

(991 m)

PotęŜna góra nad Starą Morawą, skrzętnie omijana przez szlaki
turystyczne. Przy odpowiedniej pogodzie widać stamtąd (z
północnego wierzchołka) ŚnieŜkę, a z rzeczy bliskich wapiennik
Łaskawy Kamień i kamieniołom w Stroniu.

• Stroma

(1167 m)

Świetny punkt widokowy (na szczycie skały) i dobre miejsce na
odpoczynek dla pnących się na ŚnieŜnik drogą bynajmniej nie
najwygodniejszą.

• ŚnieŜnik

(1425 m)

NajwyŜszy szczyt w gminie Stronie Śląskie i w powiecie
kłodzkim, a takŜe w polskiej części Sudetów Wschodnich; jedno
z nielicznych miejsc w okolicy wystających z lasu świerkowego
regla dolnego (uwaga: rezerwat!). Na najbardziej stromym
(wschodnim) stoku moŜna przenocować w niewielkim domku
myśliwskim, dawniej stacji badawczej pobliskich torfowisk.
Nieopodal w tzw. Owczarni (dziś ruina) na początku XX wieku
była
noclegownia.
Na
samym
szczycie
(po
kłodzkiej/śląskiej/pruskiej stronie granicy) pod koniec wieku XIX
wzniesiono kamienną wieŜę widokową, nazwaną imieniem
jednego z królów pruskich. WieŜa umoŜliwiała wgląd w bliŜej
połoŜone doliny – z rozległego wierzchołka takŜe bez jej pomocy
widać było ponoć (w czasach nieco czystszego powietrza)
Wrocław, Pragę i Wiedeń. WieŜa ostatnio nabrała popularności,
w czym zupełnie nie przeszkadza jej nieistnienie: pojawia się
coraz częściej jako ilustracja na pocztówkach i w publikacjach
turystycznych. Kupa gruzu pozostała po jej odstrzeleniu w roku
1973 (w stanie daleko posuniętego zniszczenia) przyczynia się do
błędnego podawania wysokości samego szczytu – na róŜnych
mapach ma on od 1423 do 1428 m. W pobliŜu (juŜ w Czechach)
warto zajrzeć na Jaskółcze Skały i do słonia (pomnik przy
dawnym schronisku). Na szczyt moŜna dojechać rowerem lub
samochodem osobowym (raczej od strony południowej),
najliczniej docierają tam jednak piesi.

• Międzygórze

MoŜna w tym miejscu napisać jeszcze jedno zdanie. MoŜe nawet
ze dwa, ale więcej raczej nie. Nie wystarczy miejsca na wzmiankę
– szukać przy innej okazji...

powrót autobusem ok. godz. 18-tej

