
 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 Po KątachPo KątachPo KątachPo Kątach:
 długość: ok. 8 km,
 najwyŜszy punkt: 658 m (Siniak), 
najniŜszy punkt: 425 m (Rudy Potok),
 podejścia: 300 m, zejść tyle samo,
 roślinność: obumierająca, ale nadal kolczasta i gęsta,
 chaszczowanie: średnio intensywne – trasa wiedzie raczej drogami, łąkami,
miedzami, skrajami i ścieŜkami, naleŜy spodziewać się przeszkód wszelakich
(na przykład drutu kolczastego),
 pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie,
wskazane posiadanie prowiantu (w tym odpowiedniego zapasu napojów)
i dobrego humoru oraz odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza
porządnych butów. Mogą przydać się czapki, rękawiczki i parasole.
Potrzebna będzie teŜ gotówka na opłacenie niektórych świadczeń.

 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 mapką

oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)

Ilustracja na pierwszej stronie:

malowidło naścienne w izbie regionalnej w Skowronkach
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Spotkamy się we wtorek, 11. listopada 2008 o godz. 11:00

przed Domem Skowronki (Radochów 144)

Dojazd własnym sposobem, na przykład samochodami.
Zalecamy oczywiście niemarnowanie w nich miejsc i obsadzanie
kaŜdego wolnego kolejnym uczestnikiem wspólnego wędrowania.

Zbiórka na dolnym parkingu przy Domu Skowronki
Do wyboru są 2 parkingi - patrz mapka poniŜej.
Uwaga!
Podczas zbiórki uczestników odbywać się będzie zbiórka opłat
za późniejsze świadczenia - patrz cennik u dołu sąsiedniej strony.

TRASA:TRASA:TRASA:TRASA:
Skowronki – Siniak – Kąty Bystrzyckie (kościół, Gotwaldówka)
– góra 579 m – dolina Rudego Potoku – Skowronki

Po drodze między innymi:

+ buczyny, świerczyny i brzeziny, + góry i doliny,
+ lasy, zagajniki, pastwiska, łąki i nieuŜytki,
+ łupki grafitowe i inne skały, + widoki, + kruki,
+ dziczy wodopój, + drut kolczasty,
+ placki krowie i śląskie (droŜdŜowe),
+ kościół z rzeźbami Michała Klahra Starszego,
+ kaplica poświęcona słudze BoŜemu Gerhardowi Hirschfelderowi,
+ skansen - zabytkowa zagroda Gotwaldówka z wystawami:

+ Sudety w grafice Ericha Fuchsa – w oborze,
+ Śląskie koronki z babcinego kufra - w stodole (wśród eksponatów

m.in. komŜe, z katedry monachijskiej, które prawdopodobnie nosił
obecny papieŜ Benedykt XVI),

+ izba regionalna 'Derhääme-Häusla' przy Domu Skowronki (typowe wnętrze
chaty sudeckiej z wyposaŜeniem uŜywanym przed wysiedleniem z tych
stron ludności niemieckiej, takŜe dawny kłodzki strój ludowy).

Powrót do Skowronek ok. 16:00, później biesiada biesiada ze śpiewaniem

JuŜ po raz trzeci przy okazji 11. listopada zapraszamy na większy popas
(posiłek + ciasto) i śpiewogranie na zakończenie wycieczki. Mile widziane
instrumenty (zwłaszcza harfy, fortepiany i kontrabasy, ale takŜe i te mniejsze) -
moŜna je zostawić na starcie, który przecieŜ będzie równieŜ metą. Repertuar
patriotyczno-dowolny. Mile widziane dodatkowe ciasta i sałatki...

Cennik:

za zwiedzanie Gotwaldówki i izby regionalnej 'Derhääme-Häusla'

w Skowronkach, a takŜe za gościnę, ciepły jednodaniowy posiłek,

kawę/herbatę i ciasto w ramach biesiady*
cena podstawowa: 19 PLN od uczestnika**
zniŜka dla dzieci: 50%***, zniŜka dla wnuków: 75%***

*kawa/herbata do woli, inne specjały do zamawiania indywidualnego

**opłata pobierana na starcie wycieczki *** zniŜki nie sumują się
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 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 Po KątachPo KątachPo KątachPo Kątach:
 długość: ok. 8 km,
 najwyŜszy punkt: 658 m (Siniak), 
najniŜszy punkt: 425 m (Rudy Potok),
 podejścia: 300 m, zejść tyle samo,
 roślinność: obumierająca, ale nadal kolczasta i gęsta,
 chaszczowanie: średnio intensywne – trasa wiedzie raczej drogami, łąkami,
miedzami, skrajami i ścieŜkami, naleŜy spodziewać się przeszkód wszelakich
(na przykład drutu kolczastego),
 pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie,
wskazane posiadanie prowiantu (w tym odpowiedniego zapasu napojów)
i dobrego humoru oraz odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza
porządnych butów. Mogą przydać się czapki, rękawiczki i parasole.
Potrzebna będzie teŜ gotówka na opłacenie niektórych świadczeń.

 Uwaga!
 Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
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pod opieką dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.
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(tam między innymi opis trasy z mapką

oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)
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