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 Ko-Sówka:
długość: ok. 14 km,
najwyŜszy punkt: 1015 m (Wielka Sowa),
najniŜszy punkt: 399 m (mostek poniŜej kościoła w Kamionkach),
podejścia: ok. 710 m,
zejść tyle samo (start = meta),
szata roślinna: zimowo-przedwiosenna, zazwyczaj nie powinna stawiać oporu,
chaszczowanie: trochę – ale nie będzie to chaszczowanie ekstremalne, trasa wiedzie raczej
drogami leśnymi, dróŜkami, ścieŜkami, grzędami skalnymi, krzakami i przebieŜnymi bezdroŜami (szlakiem i krzakiem), pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie
(warto pamiętać: 'w marcu jak w garncu'), wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu
napojów) i dobrego humoru oraz odpowiedniego i wygodnego ubioru (coś ciepłego na plecy w górach nadal powinna trwać zima), zwłaszcza porządnych butów, mogą przydać się
parasole i latarki (przydadzą się one szczególnie zaglądającym do Smoczej Jamy oraz
dokładnie oglądającym zbiory muzeum; nie jest jednak wykluczone zakończenie wycieczki juŜ
po zmroku więc lepiej Ŝeby kaŜdy uczestnik miał takie wyposaŜenie)

Uwaga!
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Osoby do lat szesnastu mogą brać udział w wycieczce
pod opieką dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.
Na wycieczkę zapraszają Agata i Jan Zasępowie
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/20190323
– zdecydowanie warto przeczytać ją dokładnie przed wycieczką!
Zdjęcie na pierwszej stronie: paprotka Czarnego Rycerza.

Na trasę wyruszamy w sobotę, 23. marca 2019 rano z Kamionek.
Kiedy dokładnie i skąd w Kamionkach? Sprawdź w szczegółowej zapowiedzi
na wycieczkowym uroczysku: http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20190323/20190323_zap.html.

TRASA:
Kamionki – Smocza Jama – Kamionki górne – Czarny Rycerz – Śpiewak
– Gołąb – Wielka Sowa – Młyńsko – Siedem Sówek – Kamionki

Na trasie między innymi:













pofabryczne muzeum prowincjonalne,
nie-jaskinia,
niedostępna sztolnia,
lasy i nie-lasy,
widoki,
gołoborze i klify mrozowe nie tylko gnejsowe,
stromizny, halizny, płaszczyzny,
linie graniczne, znaki graniczne, zaginione znaki graniczne,
wieŜa widokowa,
schron narciarski,
memento mori,
porzucona droga.

Grzybobranie?

Wycieczkę rozpoczynamy zwiedzaniem muzeum w Kamionkach. Mamy na to tylko dwie godziny.
Na szczycie Wielkiej Sowy w planie jest ognisko. Wszelkie frykasy mile widziane. To moŜe być
biesiada. Po drodze są w planie liczne popasy. Pod ziemię moŜna będzie wstąpić do Smoczej Jamy.
Wycieczkę zakończymy prawdopodobnie po godzinie 18:00 w miejscu startu.
Skąd nazwa wycieczki? Góry Sowie najeŜone są wszelkimi sowopodobnymi stworami, stworkami,
potworami, rzeźbami. Towarzyszą im sowie napisy a takŜe nazwy miejscowe. Ale kosodrzewina teŜ
tam występuje. A przynajmniej jeszcze niedawno występowała i warto sprawdzić czy jest to jeszcze
informacja aktualna...

Gołoborze na Śpiewaku

Na trasę wyruszamy w sobotę, 23. marca 2019 rano z Kamionek.
Kiedy dokładnie i skąd w Kamionkach? Sprawdź w szczegółowej zapowiedzi
na wycieczkowym uroczysku: http://odkrywanie.bystrzyca.pl/20190323/20190323_zap.html.

TRASA:
Kamionki – Smocza Jama – Kamionki górne – Czarny Rycerz – Śpiewak
– Gołąb – Wielka Sowa – Młyńsko – Siedem Sówek – Kamionki

Na trasie między innymi:













pofabryczne muzeum prowincjonalne,
nie-jaskinia,
niedostępna sztolnia,
lasy i nie-lasy,
widoki,
gołoborze i klify mrozowe nie tylko gnejsowe,
stromizny, halizny, płaszczyzny,
linie graniczne, znaki graniczne, zaginione znaki graniczne,
wieŜa widokowa,
schron narciarski,
memento mori,
porzucona droga.

Grzybobranie?

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 Ko-Sówka:
długość: ok. 14 km,
najwyŜszy punkt: 1015 m (Wielka Sowa),
najniŜszy punkt: 399 m (mostek poniŜej kościoła w Kamionkach),
podejścia: ok. 710 m,
zejść tyle samo (start = meta),
szata roślinna: zimowo-przedwiosenna, zazwyczaj nie powinna stawiać oporu,
chaszczowanie: trochę – ale nie będzie to chaszczowanie ekstremalne, trasa wiedzie raczej
drogami leśnymi, dróŜkami, ścieŜkami, grzędami skalnymi, krzakami i przebieŜnymi bezdroŜami (szlakiem i krzakiem), pora roku i pogoda: wycieczka odbędzie się bez względu na nie
(warto pamiętać: 'w marcu jak w garncu'), wskazane posiadanie prowiantu (w tym zapasu
napojów) i dobrego humoru oraz odpowiedniego i wygodnego ubioru (coś ciepłego na plecy w górach nadal powinna trwać zima), zwłaszcza porządnych butów, mogą przydać się
parasole i latarki (przydadzą się one szczególnie zaglądającym do Smoczej Jamy oraz
dokładnie oglądającym zbiory muzeum; nie jest jednak wykluczone zakończenie wycieczki juŜ
po zmroku więc lepiej Ŝeby kaŜdy uczestnik miał takie wyposaŜenie)

Uwaga!
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
Osoby do lat szesnastu mogą brać udział w wycieczce
pod opieką dorosłych, lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.
Na wycieczkę zapraszają Agata i Jan Zasępowie
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/20190323
– zdecydowanie warto przeczytać ją dokładnie przed wycieczką!
Zdjęcie na pierwszej stronie: paprotka Czarnego Rycerza.

Wycieczkę rozpoczynamy zwiedzaniem muzeum w Kamionkach. Mamy na to tylko dwie godziny.
Na szczycie Wielkiej Sowy w planie jest ognisko. Wszelkie frykasy mile widziane. To moŜe być
biesiada. Po drodze są w planie liczne popasy. Pod ziemię moŜna będzie wstąpić do Smoczej Jamy.
Wycieczkę zakończymy prawdopodobnie po godzinie 18:00 w miejscu startu.
Skąd nazwa wycieczki? Góry Sowie najeŜone są wszelkimi sowopodobnymi stworami, stworkami,
potworami, rzeźbami. Towarzyszą im sowie napisy a takŜe nazwy miejscowe. Ale kosodrzewina teŜ
tam występuje. A przynajmniej jeszcze niedawno występowała i warto sprawdzić czy jest to jeszcze
informacja aktualna...

Gołoborze na Śpiewaku

