Trasy wycieczek ODKRYWANIE OKOLICY raczej omijają szlaki turystyczne,
unikają dróg asfaltowych – lepiej chodzi się po ścieŜkach i drogach leśnych
lub po łąkach, a nawet torem kolejowym – nie stronią od rozległych widoków,
miejsc urokliwych i ciekawostek krajoznawczych. Bywa, Ŝe dla urozmaicenia
lub skrótu droga wiedzie przez chaszcze lub na przykład torem kolejowym.

Trasa piesza Słup pierwszomajowy :
długość: ok. 17 km,
najwyŜszy punkt: 667 m (Słup),
najniŜszy punkt: 400 m (śdanów),
podejścia: 485 m, zejść tyle samo,
roślinność: juŜ bujna,
chaszczowanie: mało – trasa wiedzie raczej drogami (w tym kawałek torowiskiem
dawnej kolei), skrajami i ścieŜkami,
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, zwłaszczaporządnych
butów; mogą przydać się czapki, rękawiczki i parasole; chorągiewki, sztandary,
transparenty i inne atrybuty pierwszomajowe mile widziane.

ODKRYWANIE
OKOLICY
Słup pierwszomajowy

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 g a n iza t o r w ę d r ó w ki i p r o w a d ze n 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:
Okolicznościowa karta do składania Ŝyczeń
(PRL, druga połowa lat osiemdziesiątych 20. wieku).

1. maja 2009
Góry Bardzkie

Spotkamy się w piątek, 1.. maja 2009 o godz. 9:30
na parkingu leśnym na Przełęczy Wilczej.
Parking
jest co prawda niewielki, ale powinien wystarczyć. Proszę stawiać
samochody oszczędnie, ale teŜ nie blokować innych i siebie nawzajem
– chyba, Ŝe blokujący się będą wyjeŜdŜać razem.
Dojazd
– własnym sposobem, na przykład samochodami. Zalecamy
oczywiście niemarnowanie w nich miejsc i obsadzanie kaŜdego
wolnego kolejnym uczestnikiem wspólnego wędrowania.
Na dojazd na Przełęcz Wilczą samochodem z Kłodzka trzeba
zarezerwować 40 minut, z Bystrzycy Kłodzkiej 60 minut, skądinąd
moŜe nawet więcej...

TRASA:
Przełęcz Wilcza – Wilcza - Słup – Wilcza Góra - StróŜa - Łysa Góra
- Przełęcz Srebrna - Mała Przełęcz Srebrna - Srebrna Góra
- (prawie śdanów) - Przełęcz Wilcza
(odcinek pokonywany z pochodem pierwszomajowym wyróŜniony na czerwono)

Po drodze między innymi:













majowo,
leśnie i łąkowo,
technicznie i zabytkowo,
geologicznie,
wilczo i dziczo,
robotniczo,
letnio i zimowo,
historycznie,
humorystycznie,
widoki na twierdzę i inne obiekty,
śpiew ptaków i szum wiatru,
groch z kapustą.

1 Maja. Naprzód do nowych zwycięstw - 1954 r.
Polski plakat socjalistyczny ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie

Ognisko
- tym razem będzie je gdzie rozpalić. Dokładne miejsce i porę najlepiej
ustalić po drodze.
Powrót na Przełęcz Wilczą po godz. 18:00
(uwaga: 20:00 teŜ jest po 18:00).

