
 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 cieka-
wostek krajoznawczych. Bywa, Ŝe dla urozmaicenia lub skrótu droga wiedzie
przez chaszcze lub na przykład torem kolejowym.

 Trasa piesza ŚnielinekŚnielinekŚnielinekŚnielinek:
 długość: tylko 9 km,
 najwyŜszy punkt: 620 m, najniŜszy punkt: 430 m,
 podejścia: 220 m,
 roślinność: jesienna, nieco gnijąca,
 chaszczowanie: niewiele – trasa wiedzie róŜnej klasy drogami i ścieŜkami (w
tym grząskimi), w planie jest teŜ przejście bez ścieŜki i w bród przez potok, co
w zasadzie wyklucza uŜywanie butów na wysokich obcasach,
 pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie,
wskazane posiadanie prowiantu i dobrego humoru oraz odpowiedniego
i wygodnego ubioru, w tym porządnych butów, czapki, rękawiczek i szalika,
a takŜe odrobiny gotówki na bilet do Muzeum RóŜańskiego i powycieczkowy
posiłek; w jaskini przyda się sprawna latarka.

 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 rgan iza to r  wędrówk i  i  p rowadzen ie :
Agata i Jan Zasępowie

zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi opis trasy z mapą

i wspomnienia z poprzednich wycieczek)

Tego dnia w Lesicy odpust (św. Marcina)     

11. listopada 2007 r.
Góry Bystrzyckie

Spotkamy się w niedzielę, 11. listopada 2007 r.
o godz. 9:40 w centrum RóŜanki.

Centrum RóŜanka posiada tam, gdzie znajdują się kościół,
remiza straŜacka i szkoła. Te dwie ostatnie instytucje juŜ przeszły

do historii – miejsce pierwszej zajmuje obecnie muzeum,
drugiej – ośrodek wypoczynkowy.

Sugerowany dojazd własnymi środkami lokomocji;
na miejscu (na posesji kościelnej) moŜna pozostawić samochody
osobowe na czas wycieczki.

TRASATRASATRASATRASA
RóŜanka – Solna Jama – prawie Gniewoszów

– Śnielinek – RóŜanka

po drodze między innymi:po drodze między innymi:po drodze między innymi:po drodze między innymi:
+ Muzeum RóŜańskie (zwiedzanie zamówione na godzinę 9:45)
+ barokowy kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

o pięknym wystroju, zwłaszcza malowanym sklepieniu (zwiedzanie
po mszy św., która zaczyna się o godzinie 10:15; kto woli dołączyć
do nas na samą trasę niech stawi się pod kościołem po mszy, czyli
ok. 11:15)

+ słynna jaskinia Solna Jama
+ omijane przez szlak turystyczny przecudnej urody kamienne

ukrzyŜowanie
+ Diabelskie Głazy
+ ruiny zamku Śnielinek, zwanego teŜ Szczerbą
+ popas z ogniskiem pod zamkiem (dania jarskie lub mięsne

do podgrzania na ognisku naleŜy zabrać ze sobą)
+ przeprawa przez potok
+ liczne przydroŜne kapliczki
+ zapachy jesieni, cisza, spokój i widoki.

Powrót do centrum RóŜanki o zachodzie słońca,

czyli około godziny szesnastej.

Biesiada świątecznaBiesiada świątecznaBiesiada świątecznaBiesiada świąteczna
Na plebanii z okazji Święta Niepodległości pośpiewamy trochę pieśni
patriotycznych, a moŜe i innych. Stosowne instrumenty moŜna
pozostawić na miejscu – nie trzeba taszczyć ich w góry.
Śpiewanie zaplanowane jest celowo
+ na zakończenie, bo dzień jest krótki,
+ pod dachem, Ŝebyśmy nie marzli zbyt długo,
+ specjalnie przy posiłku, bo od czasu ogniska i tak zgłodniejemy.
Proponujemy 6 zł  jako odpłatność za korzystanie z pomieszczenia
i posiłek (czyli koszt wsadu do kotła na bigos z kiełbasą, chleb
i herbatkę z cukrem). Uiszczanie na miejscu.

Przed wycieczką naleŜy zgłosić chęć spoŜycia ciepłego bigosu
z chlebem, zamówienia proszę więc kierować do 8. listopada
telefonicznie (0748113388) lub pocztą elektroniczną
(odkrywanie_okolicy@poczta.onet.pl). Bigos (poszukujemy chętnego

wykonawcy-uczestnika) przywieziemy ze sobą w odpowiedniej ilości
i tylko podgrzejemy przed dystrybucją.

Co tu robi muszla? Odpowiedź po drodze.

Powrót do domu – odpowiednio do odległości.

Jak widać jak zwykle trzeba na tę wycieczkę zarezerwować
cały świąteczny dzionek, choć trasa wyjątkowo krótka...


