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 Laßufka:
długość: ok. 12 km, najwyŜszy punkt: 789 m (zbocze Krzemionki),
najniŜszy punkt: 690 m. (most graniczny poniŜej kościoła),
podejścia: ok. 200 m, zejść tyle samo (start = meta),
roślinność: obumierająca, chaszczowanie: sporo, choć trasa wiedzie drogami,
skrajami, ścieŜkami, a takŜe przez torfowiska i krzaki (tam po opadach moŜe być
mokro),
pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie,
wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu napojów) i dobrego humoru oraz
odpowiedniego i wygodnego ubioru, zwłaszcza porządnych butów, najlepiej takŜe
butów zapasowych na zmianę po wędrówce; mogą przydać się parasole, coś
ciepłego do ubrania na głowę i plecy (wskazane czapki i rękawiczki);, śnieg o tej porze
roku nie powinien nikogo dziwić.
Uwaga! śadnych paszportów zabierać ze sobą nie trzeba, tym razem granicy
państwowej nie będziemy musieli przekraczać.

Uwaga!
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Osoby do lat szesnastu mogą brać udział w wycieczce
pod opieką dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.
organizator wędrówki i prowadzenie:
Jan Zasępa przy pomocy mieszkańców Lasówki

zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi opis trasy z mapką
oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)
Na pierwszej stronie:
torfowisko wysokie na północ od Lasówki
na grzbiecie między Dziką Orlicą i Czarnym Potokiem

Spotkamy się w piątek, 11. listopada 2011
o godz. 11:00
przed kościołem w Lasówce.
Samochody proszę oszczędnie ustawić na posesji schroniska ‘Szarotka’
lub na łąkowym parkingu przy kościele.

Nach Kaiserswalde czyli do Lasówki (widok z Piaskowic)

TRASA:
Lasówka (kościół, pozostałości huty, most graniczny) – łąki
– dawna straŜnica – las (Szary Kamień / Siwa Skała, stary leśny
kamień graniczny) – Mokra Łąka – Mostowy Potok – łąki – las
(stok Krzemionki, Sarni Potok, Dzika Orlica, torfowiska)
– Lasówka ('Szarotka')
Na trasie między innymi:
• róŜne typy zabudowań o charakterze regionalnym i – jakby to powiedzieć –
ponadregionalnym,
• huta szkła kryształowego i to co z niej pozostało,
• graniczny most, po którym od niedawna znów moŜna przechodzić legalnie,
• Zollhaus czyli dawna straŜnica Wojsk Ochrony Pogranicza,
• uśmiechnięty szlak,
• skała dawniej widokowa a obecnie chwilowo wchłonięta przez las,
• poduchy mszane i kamienne,
• widoki,
• torfowiska przejściowe i wysokie (właściwie cały las rośnie w okolicy na jednym
wielkim torfowisku),
• bura woda,
• co ma wspólnego Lasówka z Hamburgiem?

Wycieczkę zakończymy dopiero o zachodzie Słońca, czyli po godzinie 15:00
(raczej około 16:00) przy schronisku 'Szarotka'. Pogoda i nasza skłonność
do długich popasów mogą istotnie wpłynąć na zmianę tej godziny

Biesiada i śpiewogranie
Jak co roku od lat kilku, po wycieczce zapraszamy do wnętrza schroniska
na biesiadę połączoną ze śpiewograniem. Tym razem będzie to schronisko
‘Szarotka’. Miejsca powinno wystarczyć.
Odpowiednie instrumenty muzyczne proszę zabrać ze sobą do Lasówki
i pozostawić w samochodach przed schroniskiem (lub przy kościele), gdzie
spokojnie mogą zaczekać na nasz powrót z trasy. Śpiewniki równieŜ będą mile
widziane. Repertuar patriotyczno-turystyczny z moŜliwością wzbogacenia o utwory
wpisujące się w jeszcze inne nurty.
Jadłospis jest na razie niespodzianką i zostanie ujawniony w tym miejscu po
zebraniu zgłoszeń poniewaŜ zaleŜy od ilości chętnych.
JuŜ dziś moŜna jednak ujawnić pewne informacje na jego temat:
• kilka dań ciepłych mięsnych i jarskich – jedno danie do wyboru,
• ciasto,
• gorąca herbata lub kawa,
• ewentualne dokładki dań ciepłych (o ile zostaną),
• dokładki herbaty lub kawy – do woli.
Aby posiłki mogły zostać przygotowane w odpowiedniej ilości, konieczne jest
wcześniejsze zgłoszenie udziału w wycieczce i śpiewograniu (udział w samej
wycieczce jest oczywiście bezpłatny).
Sposób zgłaszania: wyłącznie pocztą elektroniczną na adres
odkrywanie@bystrzyca.pl
z podaniem ilości uczestników w podziale na dzieci do lat 12 i dorosłych
oraz jaroszy i pozostałych.
Termin zgłoszeń: 5. listopada 2011 godzina 22:00.
Opłaty biesiadne proszę uiszczać na miejscu tuŜ po starcie wycieczki.
Opłata podstawowa od osoby: 15 PLN.
Opłata za dziecko do lat 12 (korzystające z mniejszej porcji): 8 PLN.
Mile widziane własne wypieki i inne specjały urozmaicające jadłospis.
Skąd nazwa wycieczki?
Jak nauczyć Niemca poprawnej wymowy polskiej nazwy miejscowości Lasówka?
Właśnie tak: podając mu tego typu pseudofonetyczny zapis: Laßufka.

