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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:
ÓSMĄ WYPRAWĘ GÓRSKĄ PO SZCZYTACH ZALICZANYCH DO KGP
Celem naszej wyprawy będzie zdobycie TRZECH szczytów:
1. RADZIEJOWA 1262 m.n.p.m.
Najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego.
Leży w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej, pomiędzy Wielkim Rogaczem,
od którego oddziela ją przełęcz Żłobki, a masywem Złomistego Wierchu,
położonego za Przełęczą Długą.
2. WYSOKA 1050 m.n.p.m.
Szczyt w Małych Pieninach, położony na granicy polsko-słowackiej;
jednocześnie najwyższy szczyt całych
Pienin i Pienińskiego Pasa Skałkowego.
3. MOGIELICA 1173 m.n.p.m.
Najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego. Wierzchołkowa część masywu Mogielicy jest nazywana przez miejscową
ludność Kopą, ze względu na charakterystyczny kształt. W starszej literaturze można spotkać błędną nazwę
„Mogielnica”. Z punktów widokowych, na szczycie i na polanach, rozpościerają się szerokie widoki na Beskid
Wyspowy, Beskid Sądecki, Pieniny, Gorce, Tatry.
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Wyprawa odbędzie się bez względu na pogodę.
Wyprawa nie ma charakteru komercyjnego i jest organizowana na zasadach samorealizacji siłami wolontariatu członków
PTTK zgodnie ze Statutem PTTK.
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.
Uczestnicy wyprawy zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu wycieczek oraz ewentualnych jego modyfikacji
wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania założeń czasowych.
Dokonanie opłaty za wyjazd jest potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości regulaminu oraz jego przestrzegania.
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na wyprawie.
Uczestnicy wyprawy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
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.
Wyprawa jest dofinansowana z Urzędu Miasta w Raciborzu
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PROPONOWANA TRASA:
DZIEŃ PIERWSZY
Radziejowa
Wycieczkę rozpoczniemy wyruszając z pod Hotelu Ski. Początkowo pójdziemy szlakiem czerwonym, przez Obidzę dojdziemy
do Litawcowej, następnie szlakiem niebieskim obok szczytu Małego Rogacza dojdziemy do szlaku czerwonego GSB którym
osiągniemy szczyt Radziejowej. Po wspólnych zdjęciach powrót tą samą drogą do Hotelu Ski gdzie się zakwaterujemy i około
godz. 17-18 stej zjemy obiadokolację.
Po obiadokolacji czas wolny (możliwość odpoczynku w strefie SPA w Hotelu płatne we własnym zakresie).
Długość trasy: ok. 13,5 km, suma podejść ok.715m.
DZIEŃ DRUGI
Wysoka
Po śniadaniu w Hotelu Ski i wykwaterowaniu ok. godz.730 wyruszymy autokarem do miejscowośći Jaworki.
Początkowo pójdziemy szlakiem zielonym przez wąwóz Homole, dalej obok Sezonowej Bazy Namiotowej dojdziemy do szlaku
niebieskiego podążając którym osiągniemy szczyt Wysokiej. Po wspólnych zdjęciach powrót tą samą drogą do autokaru.
Długość trasy: ok. 7,3 km, suma podejść ok. 550 m.
Nastepnie przejedziemy autokarem na Przełęcz Rydza Śmigłego.
Mogielica
Z Przełęczy Rydza Śmigłego podążając szlakiem zielonym zdobędziemy szczyt Mogielicy. Po wspólnych zdjęciach na szczycie
zejdziemy tym samym szlakiem i wyruszymy w drogę powrotną do Raciborza.
Długość trasy ok. 7,1km, suma podejść ok. 510 m.
PRZYPOMINAMY IŻ JEST TO WYPRAWA GÓRSKA, WYMAGANA JEST DOBRA KONDYCJA MARSZOWA.
Zbiórka uczestników na dworcu PKS w Raciborzu o godzinie 0500, wyjazd o godzinie 530, planowany powrót w godzinach
wieczornych.
Koszt wyprawy: członkowie PTTK Racibórz z opłaconą składką za rok 2020, młodzież do 18 roku życia i studenci: 220 zł
osoby niezrzeszone: 240 zł
Dla 50 osób w przypadku innej ilości osób opłata ulegnie zmianie.
Cena zawiera:
Przejazd autokarem, nocleg w Hotelu Ski w pokojach o wysokim standardzie, obiadokolację (dwa dania + deser) oraz śniadanie
w formie bufetu, informację krajoznawczo-turystyczną.
Cena nie zawiera:
Strefy SPA w Hotelu Ski.
Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK w godzinach 1000 – 1600 od 27.07.2020 do wyczerpania miejsc
oraz na konto PTTK 33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule wpisując Imię i Nazwisko Uczestnika oraz dopisek
WYPRAWA 22-23.08.2020 r.
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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