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Patronat honorowy nad cyklem wypraw górskich po szczytach zaliczanych do KGP objął starosta raciborski  

Grzegorz Swoboda. 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Raciborzu zaprasza na: 

 

DZIESIĄTĄ WYPRAWĘ GÓRSKĄ PO SZCZYTACH ZALICZANYCH DO KGP 

Celem naszej wyprawy będzie zdobycie CZTERECH szczytów: 

1. RUDAWIEC 1112 m.n.p.m.   

Trzeci co do wysokości szczyt Gór Bialskich.  

Wyższa od niego jest Travna hora 1121 m n.p.m., a po polskiej stronie  

granicy jej drugorzędny wierzchołek – Postawna 1117 m n.p.m. oraz Brusek.  

Jednak przez żaden z wymienionych wierzchołków nie prowadzi znakowany 

szlak turystyczny (pomiędzy nimi przebiega granica państwa),  

dlatego też na liście Korony Gór Polski znalazł się Rudawiec. 

2. KOWADŁO 989 m.n.p.m.   

Graniczny szczyt w południowej części Gór Złotych, położony ponad wsią Bielice. Kopulasty wierzchołek porastają 

młode świerki, gdzieniegdzie występują gnejsowe skałki. Ze szczytu można podziwiać widoki na Góry Złote i północną 

część Wysokiego Jesionika oraz pogórze sudeckie aż po Nysę a nawet Opole. 

3. ŚNIEŻNIK 1425 m.n.p.m.   

Najwyższy, graniczny szczyt po polskiej stronie w Sudetach Wschodnich i w Masywie Śnieżnika. Jest on jedyną górą  

w masywie Śnieżnika, która wystaje ponad górną granicę lasu. 

4. BISKUPIA KOPA 889 m.n.p.m.  

Przyjmuje się, że Biskupia Kopa jest najwyższym szczytem w polskiej części Gór Opawskich oraz najwyższym 

wzniesieniem województwa opolskiego, chociaż najwyższy jej punkt, wraz z zabytkową wieżą widokową, znajduje się 

po czeskiej stronie. 

 

TERMIN 12 – 13.09.2020 r. 

 

1. Wyprawa odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Wyprawa nie ma charakteru komercyjnego i jest realizowana na zasadach samorealizacji siłami wolontariatu członków 

PTTK zgodnie ze statutem PTTK. 

3. Udział w wyprawie traktujemy jako dorozumianą zgodę na publikację w fotorelacji. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to 

zgody, to zobowiązany jest do dostarczenia takiej informacji na piśmie. 

4. Uczestnicy wyprawy zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu wycieczek oraz ewentualnych jego modyfikacji 

wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania założeń czasowych. 

5. Dokonanie opłaty za wyjazd jest potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości regulaminu oraz jego przestrzegania. 

6. Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na wyprawie. 

7. Uczestnicy wyprawy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

8. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną panującą w kraju każdy uczestnik wyprawy zobowiązany jest do 

posiadania i stosowania własnej maseczki ochronnej. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia organizator. 

9. Wyprawa dofinansowana z Urzędu Miasta w Raciborzu. 
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PROPONOWANA TRASA: 

 

DZIEŃ PIERWSZY 

Rudawiec i Kowadło 

Wyprawę rozpoczniemy wyruszając z miejscowości Bielice skąd zielonym szlakiem przez Iwinkę dojdziemy na szczyt.   

Ze szczytu zejdziemy tym samym szlakiem do Bielic a następnie dalej podążając zielonym szlakiem osiągniemy szczyt Kowadło. 

Po wspólnych zdjęciach ze szczytu zejdziemy tym samym szlakiem do autokaru. 

Długość trasy ok. 15 km. Suma podejść ok.720m. 

 

Następnie przejedziemy autokarem do ośrodka Regle w Różance gdzie się zakwaterujemy i ok. godziny 18
00

-stej zjemy 

obiadokolację. 

 

DZIEŃ DRUGI 

Śnieżnik 

Po śniadaniu w Ośrodku Regle i wykwaterowaniu ok. godz.8:00 wyruszymy z ośrodka do miejscowości Międzygórze, 

początkowo pójdziemy szlakiem czerwonym do schroniska Pod Śnieżnikiem z którego po krótkiej przerwie będziemy 

kontynuować wycieczkę szlakiem zielonym na szczyt Śnieżnika. Ze szczytu czerwonym szlakiem zejdziemy do źródeł Białej 

Morawy i ruin dawnego schroniska. Następnie leśną ścieżką dojdziemy do zielonego szlaku po czym szlakiem żółtym obok 

Jaskini Niedźwiedziej zejdziemy do Kletna i autokaru.  

Długość trasy ok. 14 km, suma podejść ok. 730 m.  

 

Następnie przejedziemy autokarem do Czech na przełęcz Petrove Boudy. 

 

Biskupia Kopa 

Z Przełęczy Petrove Boudy podążając szlakiem zielonym osiągniemy szczyt Biskupiej Kopy, po wspólnych zdjęciach zejdziemy 

tym samym szlakiem i wyruszymy w drogę powrotną do Raciborza. 

Długość trasy ok. 3,4km, suma podejść ok. 190 m. 

 

PRZYPOMINAMY IŻ JEST TO WYPRAWA GÓRSKA, WYMAGANA JEST DOBRA KONDYCJA MARSZOWA 

 

Zbiórka uczestników na dworcu PKS w Raciborzu o godzinie 05
00

, wyjazd o godzinie 5
30

, planowany powrót w godzinach 

wieczornych. 

 

Koszt wyprawy: członkowie PTTK Racibórz z opłaconą składką za 2020 r., młodzież do 18 roku życia i studenci: 170 zł 

   osoby niezrzeszone: 190 zł 

Dla 50 osób, w przypadku mniejszej ilości osób opłata ulegnie zmianie. 

 

Cena zawiera: Przejazd autokarem, nocleg w Ośrodku Regle w Różance w pokojach o wysokim standardzie, obiadokolację  

i śniadanie, informację krajoznawczo-turystyczną. 

 

Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK w godzinach 10
00

 – 16
00

 do 04.09.2020r. oraz na konto PTTK  

33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule wpisując Imię i Nazwisko uczestnika oraz WYPRAWA 12-13.09.2020 r.  

lub DO WYCZERPANIA MIEJSC. 

 

Biuro PTTK Oddział Racibórz 

ul. Chopina 16, 47 – 400 Racibórz 

tel. (032) 415 30 93 

 

Organizatorem wszystkich wycieczek jest Andrzej Kuśnierz tel. 608 442 739 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 
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