
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 Góra śniegu:
długość: ok. 16 km, najwyŜszy punkt: 1425 m + ruina wieŜy (ŚnieŜnik), 
najniŜszy punkt: 585 m. (skrzyŜowanie w centrum Międzygórza), 
podejścia: ok. 840 m, zejść tyle samo (start = meta),
roślinność: wystająca nad śnieg i niewystająca spod śniegu, chaszczowanie: wcale -
trasa w całości wiedzie znakowanymi szlakami turystycznymi,
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 parasole (gdy będzie ciepło i nie będzie zbytnio wiało), coś ciepłego do
ubrania na głowę i plecy (wskazane czapki i rękawiczki; trzeba pamiętać, Ŝe z tytułu
róŜnicy wysokości na ŚnieŜniku naleŜy się spodziewać temperatury niŜszej o jakieś
11°C niŜ w Kłodzku), równieŜ obfitość śniegu naleŜy brać pod uwagę; wskazane

posiadanie dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy państwowej (na
wypadek zabłądzenia lub udania się do Słonia). Podczas wycieczki będzie moŜliwość
odbioru Turystyczych Paszportów Hrabstwa Kłodzkiego - szczegóły na uroczysku
internetowym.

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 i za to r  węd rówk i  i  p rowadzen ie :

Agata Zasępa

zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi opis trasy z mapką, szczegóły paszportowe

oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)

Na pierwszej stronie:

las świerkowy regla dolnego w Masywie ŚnieŜnika

Z okazji
• 100. rocznicy ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet (8. marca),
• Miesiąca Kobiet (8. marca - 7. kwietnia),
• roku Marianny Orańskiej i 200. rocznicy jej urodzin (9. maja),
• roku Fryderyka Chopina i 200. rocznicy jej urodzin (22. lutego lub 1. marca),
• Międzynarodowego Roku RóŜnorodności Biologicznej (ogłoszonego przez ONZ),
• Roku Turystyki Wodnej (ogłoszonego przez Światową Organizację Turystyki)
 i Roku Turystyki Wodnej w PTTK (uchwalonego przez XVII Walny Zjazd PTTK),
• Roku Bitwy pod Grunwaldem (uchwalonego przez Sejm Litwy),
• 10. rocznicy powołania 1. Prezesa IPN (Leon Kieres),
• 100. rocznicy skomponowania (Feliks Nowowiejski) melodii Roty (Maria Konopnicka),
• 100. rocznicy urodzin Matki Teresy z Kalkuty,
• 5. rocznicy wyłączenia ostatniej w Polsce analogowej centrali telefonicznej (Skorogoszcz

k. Lewina Brzeskiego)...
w ramach cyklu Odkrywanie okolicy

Agata zaprasza wszystkie panie i nie-panie na Górę śniegu!

Spotkamy się w sobotę, 13. marca 2010

o godz. 8:15
przy główce Marianny Orańskiej w Międzygórzu.

Na tę godzinę dojeŜdŜa do Międzygórza autobus PKS z Kłodzka.
MoŜna oczywiście przybyć innym środkiem lokomocji.

Wszelkie nie-panie mogą wybrać się na wycieczkę dostosowując
odpowiednio w tym celu swoją garderobę, tzn. nie-panie zakładają słusznych
rozmiarów część garderoby damskiej i noszą ją na całej trasie wycieczki na
wierzchu.

TRASA:
Międzygórze – ŚnieŜnik – Międzygórze

Na trasie między innymi:

• bałwany i tumany,

• popas lub po pas,

• pod górę i z góry,

• szczytowanie,

• kontrola paszportowa na szczycie,

• moŜliwy zjazd na czym kto ma.

Wycieczkę zakończymy w miejscu startu po południu tego
samego dnia (jak dobrze pójdzie), raczej po godzinie 15:00.

Skąd nazwa wycieczki?
Góra śniegu to góra śniegu.

Jak dokładnie wygląda - moŜna obejrzeć na podwórku, w telewizorze

lub na trasie wycieczki.

Główka Marianny Orańskiej
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