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 Mała Syberia:
długość: ok. 16 km, najwyŜszy punkt: 757 m (Włodzicka Góra),
najniŜszy punkt: 480 m. (stacja kolejowa Ludwikowice Kłodzkie),
podejścia: ok. 600 m, zejścia 660 m,
roślinność: skryta pod śniegiem lub niepozorna,
chaszczowanie: niewiele, trasa wiedzie raczej drogami, skrajami, ścieŜkami,
w tym grząskimi; będą znaczne ale krótkie stromizny,
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 (moŜe być bardzo mokro!);
mogą przydać się parasole, coś ciepłego do ubrania na głowę i plecy (wskazane czapki
i rękawiczki);, śnieg o tej porze roku w odkrywanej okolicy jest zjawiskiem normalnym.
Uwaga! śadnych paszportów zabierać ze sobą nie trzeba, tym razem granicy
państwowej nie będziemy 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

zapraszamy do naszego uroczyska w Internecie:

www.odkrywanie.bystrzyca.pl
(tam między innymi opis trasy z mapką
oraz wspomnienia z poprzednich wycieczek)
Szczegółowa zapowiedź tej wycieczki jest tu: http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20130413
Na pierwszej stronie: taśmociąg Świerki – Wyrębina (pod prąd)

Spotkamy się w sobotę, 13. kwietnia 2013
o godz. 11:30
na stacji kolejowej Bartnica.
Zdecydowanie najlepszy dojazd na start zapewnia szynobus
odjeŜdŜający z Kłodzka Miasta o godzinie 10:19 (zresztą najlepszy
parking jest właśnie tam – tuŜ przy kłodzkiej miejskiej stacji kolejowej).

TRASA:
Wyrębina – taśmociąg – Świerki – Włodzicka Góra – Świerki Dolne
– Gontowa – Sowina – Gruntowa – Ludwikowice Kłodzkie
Na trasie między innymi:
• dawna świetność kolei,
• dawna świetność górnictwa skalnego,
• czym zastąpiono kolejkę linową
• beton i surowce do jego produkcji,
• widoki i urządzenia ułatwiające ich podziwianie (a właściwie ich dawna
świetność),
• Olbrzym,
• lasy róŜnej kondycji i urody,
• drogi (w tym Ŝelazne), ścieŜki i inne urządzenia drogowe (w tym dawne).

Start jest z drugiej strony

O ile nie zabraknie czasu, po drodze rozpalimy ognisko, warto
więc zabrać ze sobą wiktuały ogniskowe.
Wycieczkę zakończymy w Ludwikowicach Kłodzkich przed
odjazdem szynobusu w stronę Kłodzka, czyli o godzinie 17:20.
Powrót tym pojazdem nie jest obowiązkowy ale zalecany.
Nowa świecka tradycja
Jeśli zostawi się pojazdy w Nowej Rudzie, po wycieczce
moŜna jeszcze zajrzeć tam do Białej Lokomotywy...
Nowa kaplica w Wyrębinie

Skąd nazwa wycieczki?
Małą Syberią swą okolicę nazywają świerczanie. Ciekawe dlaczego...
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