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 Załom:
długość: ok. 13 km,
najniŜszy punkt: 470 m. (Konradów),
najwyŜszy punkt: 790 m. (prawie szczyt Wapniska),
podejścia: ok. 790 m, zejść tyle samo (start = meta),
roślinność: juŜ bujna, ale jeszcze raczej do pokonania),
chaszczowanie: umiarkowane do średniego ale w sumie niewiele - trasa wiedzie
drogami, ścieŜkami, łąkami, lasami i bezdroŜami,
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.
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/20130519
Na pierwszej stronie skarbonka-makieta odnowionego kościoła w Kątach Bystrzyckich

Spotkamy się w niedzielę, 19. maja 2013
o godz. 11:55
przed kościołem w Konradowie.
Przed zbiórką moŜna wziąć udział we mszy świętej (początek o godzinie 11:00)

TRASA:
Konradów – RogóŜka – Wapnisko – Kąty Bystrzyckie
– szlak Hirschfeldera – Konradów
Dojazd własnym sposobem, na przykład samochodami. Zalecamy oczywiście
niemarnowanie w nich miejsc i obsadzanie kaŜdego wolnego kolejnym
uczestnikiem wspólnego wędrowania..
Parking (miejsca postojowe przy sklepie, remizie straŜackiej, placu rekreacyjnym i
poniŜej kościoła) jest niestrzeŜony i darmowy. Pojazdy proszę stawiać oszczędnie.

Na trasie między innymi:
• dzieła Klahrów i inne zabytki w konradowskim kościele,
• kościelna kolonia nietoperzy,
• sympatyczne wiaty przystankowe i architektura regionalna,
• wapiennik, kamieniołom i marmury,
• rzut oka na ścianę z jaskinią,
• storczykowce i inne ciekawe rośliny,
• kościelne malowidła ścienne w Kątach Bystrzyckich i co wnieśli do Kątów joannici,
• 'Święci w szkle zaklęci' - wystawa obrazów na szkle w 'Gotwaldówce' (płatna),
• poczęstunek własnego wypieku i w ogóle własnej roboty (płatny),
• pokrzywy i inne rośliny urozmaicające wędrówkę,
• potoki do przeskoczenia lub przejścia w bród.

Do czwartku, 16. maja 2013 do godziny 22:00 naleŜy zgłaszać pocztą
elektroniczną chęć skorzystania z poczęstunku.
Zapłata do uiszczenia na starcie.
Ognisko jest w planie - w kamieniołomie, ale rozpalimy je tylko przy sprzyjającej
pogodzie. 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 18:00.

Nad Konradowem. Tędy być moŜe będziemy schodzić...

Kościół PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w Konradowie

Skąd nazwa wycieczki?
Załom to pierwotna nazwa jaskini odkrytej w roku 1985 w kamieniołomie
w RogóŜce, nadana przez odkrywców. Niestety, jaskinia ta częściej nazywana jest
Jaskinią Na Ścianie. Przy okazji wizyty w kamieniołomie będzie moŜna obejrzeć
jej otwór wejściowy.
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