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 Stoliwo:
długość: ok. 13 km, najwyŜszy punkt: 582 m (Piaskowiec),
najniŜszy punkt: 424 m. (Piekielna Dolina - parking),
podejścia: ok. 280 m, zejść tyle samo (start = meta),
roślinność: obumierająca, chaszczowanie: znikome, trasa wiedzie drogami
i ścieŜkami, 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; 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! Dokumentów granicznych zabierać ze sobą nie trzeba, tym razem
granicy państwowej nie będziemy przekraczać. Taki przynajmniej jest plan...
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/20131111
Na pierwszej stronie: anatomia piaskowca.

Spotkamy się w poniedziałek, 11. listopada 2013
o godz. 9:30
na parkingu przy dawnym ośrodku wypoczynkowym 'Pod Pawiami'
w Piekielnej Dolinie między Polanicą i Szczytną.
Samochody proszę oszczędnie ustawić na parkingu z płyt betonowych po
prawej stronie drogi, kilkadziesiąt metrów za mostem na Bystrzycy Dusznickiej (uwaga: na moście obowiązuj ograniczenie do 15 ton!).

TRASA:
Piekielna Dolina – Odpoczynek Heleny – Orle Skały – Piaskowiec
– prawie Szczytnik – staw – Borek – Lipnik – Bukówka
– dawny rezerwat modrzewi – Piekielna Góra – Garncarz
– kamieniołom – Piekielna Dolina
Na trasie między innymi:
• skąd widoki podziwiano dawniej i skąd moŜna podziwiać je obecnie,,
• przechylony stół biesiadny,
• piaskowcowa kalwaria i ukrzyzowana skała,
• jak wietrzeje piaskowiec i jak rozpada się stoliwo czyli Piekiełko
w miniaturze,
• gdzie był 'rezerwat modrzewi' i gdzie modrzewie rosną teraz,
• lasy niekoniecznie świerkowe,
• tajemnicze słupki graniczne,
• widokowy kamieniołom,
• drogi, słupki i mury oporowe – z pewnością zabytkowe.
Wycieczkę zakończymy dopiero po zachodzie Słońca, czyli około godziny
16:00 czyli w miejscu startu. Pogoda i nasza skłonność do długich popasów
mogą istotnie wpłynąć na zmianę tej godziny. Na biesiadę z mety udajemy się
własnymi pojazdami.
Biesiada i śpiewogranie
Jak co roku od lat kilku, po wycieczce zapraszamy do wnętrza schroniska
na biesiadę połączoną ze śpiewograniem. Tym razem skorzystamy z gościny
‘Agroturystyki Bobrowniki’. Miejsca powinno wystarczyć – stylowa sala jest duŜa.

Odpowiednie instrumenty muzyczne proszę zabrać ze sobą i pozostawić
w samochodach na czas wędrówki. Śpiewniki równieŜ będą mile widziane.
Repertuar patriotyczno-turystyczny z moŜliwością wzbogacenia o utwory
wpisujące się w jeszcze inne nurty.
Jadłospis jest następujący:
• danie ciepłe: bigos z chlebkiem,
• gorąca herbata lub kawa,
• ewentualne dokładki bigosu (o ile zostanie),
• dolewki herbaty lub kawy – do woli.
Aby posiłki mogły zostać przygotowane w odpowiedniej ilości, konieczne
jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wycieczce i śpiewograniu
(udział w samej wycieczce jest oczywiście bezpłatny i nie wymaga zgłaszania).
Sposób zgłaszania: wyłącznie pocztą elektroniczną na adres odkrywanie@bystrzyca.pl
z podaniem ilości uczestników w podziale na małych (rozumie się, Ŝe mały
to dziecko do lat 12, które zje porcję bigosu mniejszą o połowę) i duŜych
(duŜy zje bigosu porcję zwykłą) i ze wskazaniem czy reflektuje się na
grzańca.
Termin zgłoszeń: 7. listopada 2013 godzina 22:00.
Opłaty biesiadne proszę uiszczać u skarbnika na miejscu tuŜ po starcie
wycieczki, ale nie w kościele. W zamian za opłatę będą wydawane talony
biesiadne.
Opłata podstawowa od osoby: 20 PLN. Opłata za małego
(dziecko do lat 12, korzystające z mniejszej porcji): 15 PLN.
Mile widziane własne wypieki i inne specjały urozmaicające jadłospis,
nie wymagające odgrzewania. Za dodatkową opłatą bufet serwuje inne
napoje.
Skąd nazwa wycieczki?
Cała trasa wędrówki wieść będzie po Górach Stołowych, które – jak wiadomo – zbudowane są z piaskowcowego stoliwa. Na trasie będziemy
doświadczać skrajnych oblicz stoliwa Piaskowca, Szczytnika i Piekielnej
Góry. Ta skrajność jest przenośna i dosłowna. Biesiadne skojarzenia są
równieŜ słuszne.
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