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Patronat Honorowy nad cyklem wypraw górskich objął Prezydent Miasta Racibórz  

Dariusz Polowy 
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Raciborzu zaprasza na: 

 

Wyprawę górską SZLAKAMI BESKIDU ŻYWIECKIEGO 

Schronisko PTTK Na Rysiance  

Górskie schronisko turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego  

w Beskidzie Żywieckim, na Hali Rysiance. Jest położone na wysokości 1290 m n.p.m. 

Schronisko PTTK Hala Lipowska 

Górskie schronisko turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego  

w Beskidzie Żywieckim na Hali Lipowskiej, kilkaset metrów na wschód od wierzchołka  

Lipowskiego Wierchu.  

Schronisko PTTK na Hali Boraczej  

Górskie schronisko turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Beskidzie Żywieckim, na Hali Boraczej. 

Położone jest na wysokości 854 m n.p.m., na przełęczy pomiędzy Prusowem a wierzchołkiem 998 m n.p.m., na północno-

zachodnim grzbiecie Redykalnego Wierchu. 

TERMIN 05.06.2021 

 

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  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 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 zgodnie z obowiązującymi przepisami . Płyn do 

dezynfekcji rąk zapewnia organizator. 

 

PROPONOWANA TRASA: 
 

Naszą wyprawę rozpoczniemy w Żabnicy Kamiennej skąd wędrować będziemy zielonym szlakiem przez całą trasę naszej 

wyprawy. Szlak ten prowadzi przez malownicze tereny Beskidu Żywieckiego. Na naszej trasie znajdują się trzy schroniska 

górskie w których będziemy mieli przerwy na odpoczynek. Naszą wyprawę zakończymy w Milówce gdzie kończy się zielony 

szlak.  Następnie o godzinie 18stej udamy się w drogę powrotną do Raciborza. 

Długość trasy ok. 19 km. Suma podejść ok.850 m. 
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PRZYPOMINAMY IŻ JEST TO WYPRAWA GÓRSKA, WYMAGANA JEST DOBRA KONDYCJA MARSZOWA. 

Zbiórka uczestników na dworcu PKS w Raciborzu o godzinie 0530, wyjazd o godzinie 600, planowany powrót w godzinach 

wieczornych. 

 

Koszt wyprawy: członkowie PTTK  z opłaconą składką za 2021 r., młodzież do 18 roku życia i studenci: 40 zł , pozostali 

uczestnicy 50 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. 

Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK w godzinach 1000 – 1600 do 02.06.2021 r. oraz na konto PTTK  

33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule wpisując Imię i Nazwisko uczestnika oraz dopisek WYPRAWA 05.06.2021 r.  

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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