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 Hałda storczykowa:
długość: ok. 11 km,
podejścia: ok. 200 m, zejść tyle samo (start = meta),
roślinność: juŜ bujna, choć po przejściach (śnieŜyca 3. maja),
chaszczowanie: niewiele - trasa wiedzie głównie znakowanymi szlakami turystycznymi
(których w okolicy Złotego Stoku jest juŜ tak wiele, Ŝe trudno o ścieŜkę bez Ŝadnego
znakowania),
wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu napojów) i dobrego humoru oraz
odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza porządnych butów; mogą przydać się
parasole, coś ciepłego do ubrania na głowę i plecy; ciekawi obejrzenia wnętrza
Sztolni KsiąŜęcej muszą mieć ze sobą latarki.
Granicę państwową przekraczać będziemy tylko w związku z krótkimi wypadami
(Vapenka i kaplica) w 2 miejscach przy okazji popasów na terytorium Polski, więc
dokumenty graniczne przydadzą się kaŜdemu uczestnikowi wycieczki, a osoby
bez nich po prostu te wypady ominą.

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 i z a t o r w ę d r ó w k i : Jan Zasępa
p r o w a d z e n i e : Wojciech GiŜa

zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi dokładniejszy opis trasy
oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)

Na pierwszej stronie: storczyk męski na hałdzie

Spotkamy się w niedzielę, 15. maja 2011
o godz. 9:30
na złotostockim rynku.

TRASA:
Złoty Stok (rynek) – wapienniki – droga graniczna – Wiśniowy Sad
– kamieniołom – Szlakowa Dolina (Sztolnia KsiąŜęca,
dom Złoty Jar) – Kamień Riegera – Pustelnik – Błędne Koło –
Wąwóz Kłodzki (Strczykowa Hałda, Sztolnia Barbara) – Złoty Stok
(kościół, rynek)
Na trasie między innymi:
• Miejska Trasa Turystyczna, Złota ŚcieŜka i inne szlaki znakowane,
• kombinat wapienniczy Marianny Orańskiej,
• storczyki i inne ciekawe rośliny
• widoki,
• szlaka i skały,
• początek 3. strefy delimitacyjnej,
• sztolnie KsiąŜęca i Barbara,
• wielkie kanieniołomy nie tylko wapienia,
• tradycje szkolnictwa leśnego,
• droga krzyŜowa,
• miasto z kawałem historii.

Dojazd własnym sposobem, na przykład samochodami. Zalecamy oczywiście
niemarnowanie w nich miejsc i obsadzanie kaŜdego wolnego kolejnym
uczestnikiem wspólnego wędrowania..
Parking (miejsca postojowe wokół ratusza) jest niestrzeŜony i darmowy. Pojazdy
proszę stawiać oszczędnie.

Znakowanie docelowe – próba odtworzenia przedwojennej sieci szlaków
w okolicy Złotego Stoku

Ognisko jest oczywiście w planie. Inne popasy są równieŜ w planie
– w miejscach widokowych lub odpowiednio wyposaŜonych.
Wycieczkę zakończymy w miejscu startu po południu tego samego dnia,
raczej po godzinie 14:00.
Skąd nazwa wycieczki?
Drogowskaz Miejskiej Trasy Turystycznej

Brzmi jak oksymoron, ale 'Storczykowa hałda' naprawdę istnieje. To oficjalna nazwa
uŜytku ekologicznego, który po drodze odwiedzimy.

Spotkamy się w niedzielę, 15. maja 2011
o godz. 9:30
na złotostockim rynku.

TRASA:
Złoty Stok (rynek) – wapienniki – droga graniczna – Wiśniowy Sad
– kamieniołom – Szlakowa Dolina (Sztolnia KsiąŜęca,
dom Złoty Jar) – Kamień Riegera – Pustelnik – Błędne Koło –
Wąwóz Kłodzki (Strczykowa Hałda, Sztolnia Barbara) – Złoty Stok
(kościół, rynek)
Na trasie między innymi:
• Miejska Trasa Turystyczna, Złota ŚcieŜka i inne szlaki znakowane,
• kombinat wapienniczy Marianny Orańskiej,
• storczyki i inne ciekawe rośliny
• widoki,
• szlaka i skały,
• początek 3. strefy delimitacyjnej,
• sztolnie KsiąŜęca i Barbara,
• wielkie kanieniołomy nie tylko wapienia,
• tradycje szkolnictwa leśnego,
• droga krzyŜowa,
• miasto z kawałem historii.

Dojazd własnym sposobem, na przykład samochodami. Zalecamy oczywiście
niemarnowanie w nich miejsc i obsadzanie kaŜdego wolnego kolejnym
uczestnikiem wspólnego wędrowania..
Parking (miejsca postojowe wokół ratusza) jest niestrzeŜony i darmowy. Pojazdy
proszę stawiać oszczędnie.

Znakowanie docelowe – próba odtworzenia przedwojennej sieci szlaków
w okolicy Złotego Stoku

Ognisko jest oczywiście w planie. Inne popasy są równieŜ w planie
– w miejscach widokowych lub odpowiednio wyposaŜonych.
Wycieczkę zakończymy w miejscu startu po południu tego samego dnia,
raczej po godzinie 14:00.
Skąd nazwa wycieczki?
Drogowskaz Miejskiej Trasy Turystycznej

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 Hałda storczykowa:
długość: ok. 11 km,
podejścia: ok. 200 m, zejść tyle samo (start = meta),
roślinność: juŜ bujna, choć po przejściach (śnieŜyca 3. maja),
chaszczowanie: niewiele - trasa wiedzie głównie znakowanymi szlakami turystycznymi
(których w okolicy Złotego Stoku jest juŜ tak wiele, Ŝe trudno o ścieŜkę bez Ŝadnego
znakowania),
wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu napojów) i dobrego humoru oraz
odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza porządnych butów; mogą przydać się
parasole, coś ciepłego do ubrania na głowę i plecy; ciekawi obejrzenia wnętrza
Sztolni KsiąŜęcej muszą mieć ze sobą latarki.
Granicę państwową przekraczać będziemy tylko w związku z krótkimi wypadami
(Vapenka i kaplica) w 2 miejscach przy okazji popasów na terytorium Polski, więc
dokumenty graniczne przydadzą się kaŜdemu uczestnikowi wycieczki, a osoby
bez nich po prostu te wypady ominą.

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 i z a t o r w ę d r ó w k i : Jan Zasępa
p r o w a d z e n i e : Wojciech GiŜa

zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi dokładniejszy opis trasy
oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)

Na pierwszej stronie: storczyk męski na hałdzie

Brzmi jak oksymoron, ale 'Storczykowa hałda' naprawdę istnieje. To oficjalna nazwa
uŜytku ekologicznego, który po drodze odwiedzimy.

