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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: 

 

SIÓDMĄ WYPRAWĘ GÓRSKĄ PO SZCZYTACH ZALICZANYCH DO KGP 

Celem naszej wyprawy będzie zdobycie CZTERECH szczytów: 

1. WYSOKA KOPA  1 126 m.n.p.m.  

Wzniesienie położone jest w Sudetach Zachodnich, w środkowo-wschodniej  

części Gór Izerskich, w najwyższej centralnej części Wysokiego Grzbietu  

Gór Izerskich, między wzniesieniem Złote Jamy po południowo-zachodniej  

stronie a Izerskimi Garbami po wschodniej stronie, około 2,65 km na południowy  

zachód od Rozdroża Izerskiego. Najwyższy szczyt Gór Izerskich.  

Czasami zaliczana jest do masywu Zielonej Kopy. 

2. SKOPIEC 724 m.n.p.m. 

Szczyt w Górach Kaczawskich, południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w Gminie Janowice Wielkie. 

Góra znajduje się w południowo-środkowej części Gór Kaczawskich, w środkowej części Grzbietu Południowego, około 

400 m na północ od szczytu Baraniec, około 2,8 km na południowy zachód od centrum Wojcieszowa i około 7 km na 

północny wschód od centrum Janowic Wielkich. Szczyt należy do Korony Gór Polski. 

3. ŚNIEŻKA 1 602 m.n.p.m. 

Najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów, jak również Czech, województwa dolnośląskiego, a także całego Śląska. 

Najwybitniejszy szczyt Polski i Czech (MDW 1203 m). Należy do Korony Europy i do Korony Gór Polski. 

4. SZCZELINIEC WIELKI 919 m.n.p.m.  

Najwyższy szczyt w Górach Stołowych, leży na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Należy on do Korony Gór 

Polski i jest jedną z największych atrakcji turystycznych Sudetów, z rezerwatem krajobrazowym i tarasami widokowymi 

z panoramą Sudetów. 

 

TERMIN 07 – 08.08.2020 r. 

 

1. Wyprawa odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Wyprawa nie ma charakteru komercyjnego i jest organizowana 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. 
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PROPONOWANA TRASA: 

 

DZIEŃ PIERWSZY 

Wysoka Kopa i Skopiec 

Wycieczkę rozpoczniemy wyruszając z miejscowośći Jakuszyce zielonym szlakiem dojdziemy do Rozdroża pod Izerskimi 

Garbami następnie szlakiem czerwonym GSS i dalej bez szlaku dojdziemy na szczyt. Ze szczytu zejdziemy przez Kopalnię 

Kwarcu Stanisław a następnie czerwonym szlakiem do schroniska Wysoki Kamień i Szklarskiej Poręby Górnej, gdzie wsiądziemy 

do busa i przejedziemy do miejscowośći Komarno.  

Długość trasy ok. 14 km, suma podejść ok.420m. 

 

Z miejscowośći Komarno szlakiem niebieskim a następnie bez szlaku osiągniemy szczyt Skopca, po wspólnych zdjęciach powrót 

tą samą trasą do busa. 

Długość trasy ok. 2 km, suma podejść ok. 80 m. 

 

Z Komarna przejedziemy do Radomierza gdzie się zakwaterujemy. 

 

DZIEŃ DRUGI  

Śnieżka i Szczeliniec Wielki 

Po śniadaniu w Ośrodku i wykwaterowaniu ok. godz.730 wyruszymy na przełęcz Okraj, pójdziemy szlakiem czerwonym  
do Czeskiego schroniska Jelenka z którego po krótkiej przerwie będziemy kontynuować naszą wycieczkę na szczyt Śnieżki.  

Ze szczytu po wspólnych zdjęciach i krótkim odpoczynku w Czeskim Urzędzie Pocztowym na szczycie zejdziemy tym samym 

czerwonym szlakiem na Przełęcz Okraj i do busa.  

Długość trasy ok. 14 km, suma podejść ok. 780 m.  

 

Następnie przejedziemy do miejscowośći Karłów. Z Karłowa żółtym a następnie zielonym szlakiem osiągniemy szczyt 

Szczelińca, po krótkim odpoczynku w schronisku przejdziemy zielony szlak turystyczny na Szczelińcu i dalej żółtym szlakiem do 

busa po czym wyruszymy w drogę powrotną do Raciborza. 

Długość trasy ok. 5km, suma podejść ok. 150m. 

 

PRZYPOMINAMY IŻ JEST TO WYPRAWA WYSOKOGÓRSKA, WYMAGANA JEST DOBRA KONDYCJA 

FIZYCZNA, BARDZO DOBRA KONDYCJA MARSZOWA I ODPORNOŚĆ ORGANIZMU NA EKSPOZYCJĘ  

W OTWARTYM TERENIE 

 

Zbiórka uczestników na dworcu PKS w Raciborzu o godzinie 0500, wyjazd o godzinie 530, planowany powrót w godzinach 

wieczornych. 

 

Koszt wyprawy: członkowie PTTK Racibórz, młodzież do 18 roku życia i studenci: 230 zł 

   osoby niezrzeszone: 250 zł 

Dla 16 osób w przypadku innej ilości osób opłata ulegnie zmianie. 

Cena zawiera: 

Przejazd busem, nocleg w Ośrodku w Radomierzu w pokojach o wysokim standardzie i śniadanie, informację krajoznawczo-

turystyczną. 

 

Cena nie zawiera: 

Obiadokolacji w dniu 07.08.2020 oraz biletu wstępu do Parku Narodowego Gór Stołowych. 

 

Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK w godzinach 10:00 – 16:00 do wyczerpania miejsc oraz na konto PTTK  

33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule wpisując Imię i Nazwisko Uczestnika oraz dopisek WYPRAWA 07 – 08.08.2020 
 

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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