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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: 

 

CZWARTĄ WYPRAWĘ GÓRSKĄ PO SZCZYTACH ZALICZANYCH DO KGP 

Celem naszej wyprawy będzie zdobycie TRZECH szczytów: 

1. CZUPEL 934 m.n.p.m. :   

Najwyższy szczyt Beskidu Małego, znajdujący się w jego zachodniej części  

położonej na zachód od doliny Soły. Jest to tzw. Grupa Magurki Wilkowickiej.  

2. SKRZYCZNE 1257 m.n.p.m.   

Najwyższy szczyt w grupie górskiej Beskidu Śląskiego  

w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich w Polsce. 

3. BABIA GÓRA 1725 m.n.p.m.  

Masyw górski w Paśmie Babiogórskim należącym do Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich.  

Najwyższym szczytem jest Diablak, często nazywany również Babią Górą, jak cały masyw.  

Jest najwyższym szczytem Beskidów Zachodnich i poza Tatrami najwyższym szczytem w Polsce,  

drugim co do wybitności. 

 

TERMIN 20-21.06.2020r. 

 

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 posiadający opłaconą składkę członkowską za 2019 r. są ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie. 

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. 

 

 

PROPONOWANA TRASA: 

 

DZIEŃ PIERWSZY 

Czupel 
Wycieczkę rozpoczniemy wyruszając z przełęczy Przegibek skąd niebieskim szlakiem przez Magórkę Wilkowicką dojdziemy na 

szczyt.  Ze szczytu zejdziemy szlakiem niebieskim a następnie czerwonym do Międzybrodzia Bielskiego . 

Długość trasy ok. 8,5 km Suma podejść ok.350m. 

Następnie przejedziemy autokarem na Przełęcz Salmopolską.  

 

Skrzyczne: Z Przełęczy Salmopolskiej wyruszymy czerwonym szlakiem na Malinowską Skałę następnie wejdziemy na szlak 

zielony którędy przez Małe Skrzyczne dotrzemy na szczyt Skrzycznego.  Po odpoczynku w schronisku ze szczytu do Szczyrku 

zejdziemy szlakiem niebieskim. 

Długość trasy ok.12km. Suma podejść ok. 515m. 
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Ze Szczyrku autokarem przejedziemy do Zawoi Markowej do O.W.Halny gdzie się zakwaterujemy i ok. godziny 18-19stej zjemy 

obiadokolację. 

 

 

Dzień drugi BABIA GÓRA 

Po śniadaniu w O.W. Halny i wykwaterowaniu ok. godz.8
30

 wyruszymy z ośrodka na szlak, początkowo szlakiem zielonym  

do schroniska Markowe Szczawiny z którego po krótkiej przerwie będziemy kontynuować wycieczkę szlakiem czerwonym przez 

przełęcz Brona na szczyt Diablaka.  

Ze szczytu czerwonym szlakiem przez Sokolicę zejdziemy na przełęcz Krowiarki do autokaru.  

Długość trasy ok. 13 km, suma podejść ok. 1020 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, młodzież do 18 roku życia i studenci: 160 zł 

   osoby niezrzeszone: 180 zł 

Dla 50 osób w przypadku innej ilości osób opłata ulegnie zmianie. 

Cena zawiera: 

Przejazd autokarem, nocleg w O.W. Halny w Zawoi Markowej, obiadokolację i śniadanie, informację krajoznawczo-turystyczną. 

 

Cena nie zawiera: 

Biletu wstępu do Babiogórskiego Parku Narodowego. 

 

Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK w godzinach 10:00 – 16:00 do 16.06.2020 r. oraz na konto PTTK  

33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule wpisując Imię i Nazwisko uczestnika oraz dopisek WYPRAWA 20-21.06.2020 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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