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......... Wampiry,

anioł i Łysa Góra

długość trasy ...... około 15 km
podejścia ........... jakieś 500 m
roślinność........... zielona ...
pora roku ........... wycieczka odbędzie się
bez względu na nią;
wskazane posiadanie: czapki, rękawiczek i szalika,
latarki i kiełbaski
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 r ganizato r węd r ó wki:
NiezaleŜna Gromada Odkrywców
wędrówkę poprowadzą J. i A. Zasępowie

Spotkamy się w sobotę 13 maja
o godz. 7.50
na dworcu PKS w Bystrzycy Kłodzkiej.
Autobus do Bolesławowa,
bilety naleŜy posiadać do Romanowa.

TRASA
Pierwszy odcinek drogi nietypowo, bo asfaltem
i torem kolejowym. Dalej normalnie czyli
jaskinia (wampiry), krzaki, błoto, ewentualnie
pałac zastawiony paletami. Po takim wstępie
Łysa Góra (roślinność wapieniolubna) i znów
nietypowo - szlakiem, ale za to czarnym
i kiepsko wyznakowanym. I znowu bezdroŜa, ale
za to z aniołem. Końcówka typowo polna, przez
Węgierkę.

• powrót do Bystrzycy Kłodzkiej
około godziny osiemnastej
Jaskinia z Otoczakami - rozwinięta w soczewie
wapieni krystalicznych, przy południowym

ODKRYWANIE
OKOLICY
Wampiry, anioł
i Łysa G óra

13.05.06r.

brzegu Białej Lądeckiej w Ołdrzychowicach.
Inne jaskinie w pobliŜu są sztucznie
odsłonięte. Bywają w nich nietoperze, dla
niektórych „wampiry”.
Pałac - a przy nim oranŜeria, wszystko bardzo
dawne.
Kaplica - z drewnianym medalionem
w środku. Co scena na medalionie przedstawia
- zobaczymy.
Łysa Góra - podcięta nieduŜymi
kamieniołami. Wapienia oczywiście. Widoki
przecudne.
Romanowo - tam był kiedyś sklep, a teraz
pozostała ruina arcytektury i nie wiadomo
gdzie wieś ma centrum.
Pagórnik - szczycik pomiędzy Nowym
a Starym Waliszowym. Przez niego droga
łącząca obie wsie. Przy drodze krzyŜ i anioł.
Anioł w polach - stoi w polach i dziwi, bo to
rzadkie przedstawienie
Rownica - tylko przetniemy rzeczkę i to
mostem, a warto pójść w jej górę
Węgierka - czyli miejsce po przysiółku.

