POLSKIE TOWARZYSTWO-

Propozycje wyjazdów Koła Łazik

1.

TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
MIEJSKIE KOŁO PTTK „ŁAZIK”

Spływ kajakowy rzekami Liswarta i Warta w dn. 29-30.08.2020

Wyjazd godzina 8:00 spod biurowca ZKZ w Zdzieszowicach. Trasa spływu: Zawady – Kule –
czas spływu około 4-5 godzin – długość spływu około 16 km. Po spływie ognisko. Następny
dzień rozpoczniemy od śniadania o godz. 9 we własnym zakresie. Trasa spływu: Kule - Działoszyn – czas spływu około 4-5 godzin – długość spływu około 16 km. Powrót do Zdzieszowic ok. 21:00

GAZETKA TURYSTYCZNA nr 1— sierpień 2020
Zdzieszowickie Koło PTTK powstało w 1970 roku. Pierwszym
Przewodniczącym został Pan Jerzy Gil. W latach 1983-1985
Przewodniczącym został Pan Jerzy Kutnyj. Około lat 90 działalność Koła została zawieszona. W 2015 roku nastąpiła reaktywacja. Przewodniczącym został wówczas Pan Paweł Krupa.

2. V Rajd Szlakiem Orlich Gniazd - Żarki 2020 w dn. 18-20.09.2020
Wyjazd godz. 16:00. Przyjazd do miejscowości Żarki - zakwaterowanie. Ognisko - ok. 20:00.
W następny dzień po śniadaniu wyjście na trasę rajdu – Czatachowa - Rezerwat Ostrężnik Zaborze - Zalew Porajski ok. 18 km / 5.30 godz. Później czas wolny nad zalewem. I jeszcze
na koniec dnia ognisko integracyjne. Dzień trzeci rozpoczniemy oczywiście śniadaniem a
następnie wyjście na trasę rajdu – Piaseczno – Zamek Bąkowiec – Skały Kroczyckie- Kostkowice- Kąpielisko ok. 13km/ 4 godz.. Powrót do Zdzieszowic w godzinach wieczornych.

3. Rajd Górski Beskid Mały—Czupel w dn. 26.09.2020
Wyjazd godz. 6:00 ze Zdzieszowic. Trasa rajdu: Międzybrodzie Bialskie – Czupel – PTTK Na
Magurce – Hrobacza Łąka - Międzybrodzie Bialskie -> długość trasy 19 km; czas przejścia
7h; różnica poziomów 1018m ↗ oraz 999m↘, skala trudności 3*, punktów GOT 27. Na całą trasę będziemy mieli 9 h czasu w tym na posiłek w drodze w jednym z schronisk – w okolicy schroniska na Hrobaczej Łące przewidziane ognisko. Powrót do Zdzieszowic około
21:00
Zainteresowała Cię, któraś z propozycji wyjazdu?
Więcej szczegółów znajdziesz na Naszej stronie www.pttk-zdzieszowice.com i na FB.
Nie masz dostępu do internetu? Nie ma problemu więcej informacji udzieli jeden z członków Zarządu Koła podczas dyżuru w Bibliotece w poniedziałki od 15.00—16.00.
Co zabrać w góry:

Aktualne władze Koła:
Robert Posid—Przewodniczący, opiekun sekcji wodnej
Aleksander Krupa – Zastępca Przewodniczącego, opiekun sekcji górskiej
Adam Hyjek – Zastępca Przewodniczącego, opiekun sekcji rowerowej
Janusz Góra—Zastępca Przewodniczącego, opiekun sekcji pieszej
Iwona Mróz Nowińska – sekretarz
Jagoda Dygan - skarbnik
Nasze Koło jest organizatorem wielu rajdów i imprez skierowanych do mieszkańców naszej
Gminy, ale nie tylko — mamy osoby praktycznie z całego województwa, a w niektórych imprezach brały udział osoby z Wielkopolski a nawet Pomorza.
Lp

Impreza

Miejsce Imprezy

Data

1

Zimowe Jeseniki

Zlaty Chlum

18.01.2020

2

Rozpoczęcie sezonu

Zdzieszowice Góra Św. Anny

1.02.2020

3

Poznaj Opolszczyznę

Łosiów / Brzeg

29.02.2020

10

Beskid Śląsko-Morawski

Lysa hora

11.07.2020

11

Spływ Kajakowy

Rzeka Odra

18-19.07.2020

12

Spływ Kajakowy

Rzeka Warta

8-9.08.2020

13

V Beskidowanie z Łazikiem - Gorce

Rabka Zdrój

22-23.08.2020

14

Rowery

Niespodzianka

9.09.2020

15

V Rajd Szlakiem Orlich Gniazd

Żarki

11-13.09.2020

1) Plecak turystyczny

8) Dokumenty

16

Poznaj Beskid Mały - Czupel

Międzybrodzie Bielskie

26.09.2020

2) Kijki trekkingowe

9) Latarka czołowa

17

Łaziki dla dzieci

Mirów - Bobolice

3.10.2020

3) Skarpetki trekkingowe

10) Prowiant
18

Biesy i Czady czyli jesienne łazikowanie po połoninach

Wetlina

8-11.10.2020

19

Krajoznawstwo

Cieszyn

7.11.2020

4) Wygodne obuwie

11) Termos turystyczny i butelka z wodą

5) Kurtka przeciwdeszczowa

12) Apteczka w góry, gwizdek ratunkowy i koc

20

Integracja - Ognisko

Zdzieszowice

14.11.2020

6) Bielizna termoaktywna

termiczny

21

Integracja - Andrzejki

Zdzieszowice

28.11.2020

7) Naładowany telefon komórkowy

13) Powerbank

Bieżący rok z uwagi na
trwającą od marca sytuację
w zakresie COVID-19 jest
specyficzny i niestety musieliśmy zrezygnować z szeregu imprez, ale od lipca
wznowiliśmy naszą działalność i staramy się realizować imprezy zgodnie z terminarzem imprez na bieżący rok. Aby zachęcić Was
do aktywnego wypoczynku
postanowiliśmy wydawać
gazetkę, w której poza propozycjami wyjazdów organizowanych przez nasze koło znajdziecie także ciekawe
miejsca w naszej okolicy.

Znajdziesz Nas wirtualnie na: FB i www.pttk-zdzieszowice.com

Sekcja wodna—propozycja spływu rzeką Osobłogą

Sekcja górska—propozycja wycieczki śladami złota do Zlatych Hor.

Spływ rozpoczynamy w miejscowości Komorniki. Jadąc od strony Dobrej, w Komornikach
przed mostem skręćmy w lewo w drogę polną. Po ok. 200 metrach dojeżdżamy do rzeki
Osobłoga, zaraz za jazem jest dogodne zejście do wody. To tam najlepiej rozpocząć wodną
przygodę. Osobłoga to stosunkowo łatwa, ciekawa rzeka, czysta, szeroka, z bardzo krętym
korytem. Jej koryto przebiega przez malownicze płaskowyże Gór Opawskich, pełne bujnej
roślinności. Podczas spływu, który będzie trwał od 3-4 h spotkamy parę naturalnych przeszkód wodnych np. kamienistych progów wodnych, jednak ich pokonanie nie będzie sprawiało trudności. Tworzą one zawirowania oraz zwiększone fale. Pokonywanie ich stanowi
świetne urozmaicenie spływu dla osób chcących poczuć troszeczkę adrenaliny. W korycie
rzeki czasem występują korzenie, gałęzie co wymusza ciekawe manewrowanie kajakiem.
Spływ kończymy w porcie „MARINA” tuż przed wpływem Osobłogi do Odry.
META

Naszą wędrówkę rozpoczynamy w Zlatych Horach na parkingu przy hotelu Bohemia. Podążać początkowo będziemy leśną ścieżką za znakami szlaku żółtego wzdłuż drogi krzyżowej.
W regionie w którym się znajdujemy zachowało się kilkadziesiąt miejsc, które są pozostałościami po dawnym górnictwie. Jednym z najokazalszych jest Měděná štola. Po około godzinie dociermay do sanktuarium Marii Wspomożycielki Wiernych które zostało odbudowane w latach 90 zeszłego wieku po tym jak w 1973 zostało w całości wysadzone w powietrze przez komunistyczne władze Czechosłowacji. Kontynuujemy naszą wycieczkę podchodząc od sanktuarium ścieżką dydaktyczną na grzbiet Vyra. Od węzła szlaków idziemy za
znakami niebieskimi najpierw łagodną dróżką potem bardziej stromo na skalny grzebień
zakończony efektownymi skałkami z których rozpościera się widok na okolice Mikulowic i
Głuchołaz. Stąd czeka nas podejście na Poprzeczny Wierch a dokładniej do Hrebena położnego około 500 metrów poniżej głównego wierzchołka. Stąd kierujemy się już za znakami
czerwonymi ścieżki dydaktycznej. Dochodzimy do najciekawszych i najbardziej efektownych pozostałości dawnych kopalni, nazywanych pinky velke. Po paru minutach odbijamy
na chwile ze szlaku w lewo do Táborské skály. Znajduje się tutaj świetny punkt widokowy
zwieńczony krzyżem. Następnie schodzimy niżej w kierunku sztolni Heckleberskiej—Po
drodze dochodzi do nas ponownie niebieski szlak którego trzymamy się już do końca naszej wycieczki. Po drodze wejdziemy jeszcze na Górę Zamkową na szczycie której znajdują
się mało znane ruiny zamku Edelštejn. Całą trasa zajmie nam około 5 godzin.

START

Jaka jest różnica między wczasami w górach a wczasami nad morzem?
W górach ceny są wysokie, a nad morzem - słone.
Dyrektorka domu wczasowego wita w progu wczasowicza:
- Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie w domu!
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć!

