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Patronat Honorowy nad cyklem wypraw górskich objął Starosta Raciborski  

Grzegorz Swoboda 
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Raciborzu zaprasza na: 

 

 

 

 

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.  

 

TERMIN  04.06.2022 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 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. 

http://www.raciborz.pttk.pl/
http://www.raciborz.pttk.pl/


Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze  Oddział w Raciborzu 

ul. Chopina 16, 47 – 400 Racibórz, tel./fax. (032) 415 30 93 

www.raciborz.pttk.pl, e-mail: poczta@raciborz.pttk.pl   

konto bankowe 33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 
 

PATRONI MEDIALNI 

 

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

6. Organizator nie zapewnienia licencjonowanego przewodnika na wyprawie.  

7. Uczestnicy wyprawy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

 

Proponowana trasa : 

Wyprawę 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.  

Długość trasy: ok.13,5 km ,suma podejść ok.715 m . 

 

PRZYPOMINAMY, IŻ JEST TO WYPRAWA GÓRSKA, WYMAGANY JEST STRÓJ I OBUWIE ODPOWIEDNIE 

DO PANUJĄCYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.  

 

Zbiórka uczestników ul. Batorego przy PKS w Raciborzu o godzinie 05.00 ,wyjazd o godzinie 05.30, 

planowany powrót w godzinach wieczornych.  

Koszt wyprawy: członkowie PTTK z opłaconą składką za rok 2022 ,młodzież do 18 roku życia i studenci 

130 zł osoby niezrzeszone 140 zł.  

Cena zawiera: Przejazd autokarem, ubezpieczenie i informację krajoznawczo-turystyczną . 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ! 

 

Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK w godzinach 10.00 do 16.00 od pn. do czw . do 

30.05.2022 r lub do wyczerpania miejsc oraz na konto PTTK : 33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule 

wpisując Imię i Nazwisko uczestnika, telefon, datę urodzenia oraz dopisek RADZIEJOWA 04.06.2022 r. 

 

Biuro PTTK Oddział Racibórz  

Ul.Chopina 16 ,47-400 Racibórz,  

Tel.(032)4153093 

 

Informacje na temat wyprawy udziela również Andrzej Kuśnierz tel 608 442 739  

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 
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