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Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Raciborzu zaprasza na: 

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU WYPRAW GÓRSKICH 2021. BESKID ŚLĄSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W programie Góry, Kulig oraz Poczęstunek i Góralska Kapela. 

 

Klimczok:  (1117 m n.p.m.) – szczyt górski w północno-wschodniej części Pasma Baraniej Góry w 

Beskidzie Śląskim. Do nazwy szczytu nawiązuje schronisko PTTK Klimczok, znajdujące się w odległości 

700 m na wschód. Szczyt należący do "Diademu Polskich Gór". 

Skrzyczne:(1257 m n.p.m.) – najwyższy szczyt w grupie górskiej Beskidu Śląskiego w Zewnętrznych 

Karpatach Zachodnich w Polsce . Na szczycie znajduje się schronisko PTTK Skrzyczne. Szczyt należy do 

"Korony Gór Polski" oraz "Diademu Polskich Gór" 

 

TERMIN 11-12.12.2021 

1. Wyprawa odbędzie się bez względu na pogodę. 

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

3. Udział w imprezie 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 wiadomośći regulaminu oraz jego 

przestrzegania. 

6. Organizator nie zapewnia opieki licensjonowanego 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. 

 

Proponowany Program Wyjazu: 

 11.12. Sobota: Naszą wyprawę rozpoczniemy w Szczyrku skąd początkowo będziemy wędrować  drogą, 

 a następnie niebieskim szlakiem prez całą naszą wyprawę na szczyt góry Klimczok. Po osiągnięciu szczytu 

udamy się dalej niebieskim  szlakiem w kierunku schroniska Klimczok. Po około godzinnej przerwie 

wyruszymy w drogę powrotną do Szczyrku pod ośrodek Beskidek. 

Długość trasy ok. 9 km. Suma podejść ok.550 m.  

 Po zakwaterowaniu w ośrodku, około godziny 15-stej przejedziemy autokarem do Wisły gdzie będzie 

czekać na nas gorący posiłek, po którym odbędzie się około godzinny kulig a po jego zakończeniu 

odpoczynek przy góralskiej Kapeli oraz poczęstunek: pieczona kiełbasa, chleb ze smalecem, itp . Planowany 

wyjazd do ośrodka około godziny 21:00. 

 

7.12. Niedziela: Po śniadaniu godz. 9:00 (szwecki stół) i wykwaterowaniu około godziny 10:00 czas 

wolny do wykorzystania według indywidualnego uznania. Możliwość wejścia z przodownikiem PTTK na 

Skrzyczne, wjadu kolejką linową bądz spędzenie czasu wolnego w Szczyrku. 

Szlaki na Skrzyczne z Szczyrku: 

1. Zielony (widokowy) ok. 5.1 km , suma podejść 763 m. 

2. Niebieski ok. 3.9 km, suma podejść 724 m. 

3. Wjazd kolejką ( bilety płatne we własnym zakresie). 

Wyjazd w drogę powrotną do Raciborza o godzinie 16:00.  
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PRZYPOMINAMY IŻ JEST TO WYPRAWA GÓRSKA, WYMAGANY JEST STRÓJ I OBUWIE 

ODPOWIEDNIE DO PANUJĄCYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. ZALECAMY 

ZAOPATRZENIE SIĘ W KIJE TREKINGOWE ORAZ RACZKI LUB RAKI. 

 

Zbiórka uczestników na dworcu PKS w Raciborzu o godz. 6:30, wyjazd w dniu 11.12 o 

godz. 7:00, planowany powrót dni. 12.12 w godzinach wieczornych. 

Koszt wyprawy:  

Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2021 rok i młodzież do 18-tego roku życia:  210 zł 

Osoby niezrzeszone 230 zł. 

W wypadku wprowadzenia nowych obostrzeń epidemiologicznych lub niewielkiej liczby osób 

chętnych do udziału w wyprawie, wyjazd zostanie odwołany a wpłacone kwoty zwrócone. 

Cena zawiera: 

Przejazd autokarem, informację krajoznawczo-turystyczną , w dniu 11.12 gorący posiłek, udział w kuligu, 

oraz trzy godzinny poczęstunek przy góralskiej kapeli,nocleg oraz śniadanie (szwecki stół) 12.12 w 

Ośrodku Beskidek ( pokoje o wysokim standardzie), . 

Cena nie zawiera: 

Ewentualnego biletu na kolejkę linowa na Skrzyczne. 

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA-DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!! 

Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK  w godzinach od 10:00 do 16:00 do 29.11.2021 oraz na 

konto PTTK 33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 

w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek  Zakończenie Sezonu lub do wyczerpania 

miejsc. 

 

Biuro PTTK Oddział Racibórz 

ul. Chopina 16, 47 – 400 Racibórz 

tel. (032) 415 30 93 

Organizatorem wycieczki są: Andrzej Kuśnierz tel. 608 442 739 

    Dariusz Herok tel. 508 494 737 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 
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