
                                 PTTK O/Mysłowice organizuje w dniach 21 / 22 sierpnia  

                                                  XXXII RAJD O ŚWICIE. 

W trakcie rajdu zdobywać będziemy najwyższy szczyt polskich Sudetów Środkowych. Jest nim 

                                                         ORLICA (1084m npm) w Górach Orlickich.  

PROGRAM 

21 SIERPNIA 2010 (sobota) - spotkanie uczestników o godz. 900   przy ul .Powstańców, rejon stacji 
PKP. Przejazd na trasie Mysłowice, A-4, Nysa, Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka. Zwiedzanie 
średniowiecznych zabytków miasta. Przejazd do Starej Łomnicy, tu zobaczymy wieŜę rycerską i 
trzy dwory szlacheckie z XVI – XVII w. Przejazd autokarem na przełęcz Spaloną. Stąd 
zainteresowani zdobywaniem Korony Gór Polski będą mogli wejść na Jagodną (977 m.) 
najwyŜszy szczyt Gór Bystrzyckich. Natomiast pozostali przejadą autokarem do m. Mostowice, 
skąd moŜliwość przejścia pieszego „na piwo” do uroczego czeskiego miasteczka Orlickie Zahori. 
Przejazd autokarem do Zieleńca, najwyŜej połoŜonej wsi w Sudetach. Tu zakwaterowanie w 
schronisku PTTK „Orlica”. Nocleg. 

22 SIERPNIA 2010 (niedziela) – około 400 nocne wyjście w Góry Orlickie, na Orlicę. Na szczyt 

wchodzić będziemy bez szlaku, Z pod szczytu rozciąga się piękna panorama w kierunku 
wschodnim, co powoduje moŜliwość podziwiania bajkowego wschodu słońca. Ze szczytu zejście 
zielonym szlakiem do schroniska „Orlica”. Bardziej wytrwali będą mogli przejść do czeskiego 
schroniska „Masarykowa Chata”. W schronisku „Orlica” odpoczynek po trudach nocnego 
zdobywania Orlicy, do godz. 1000. Wyjazd autokarem z Zieleńca do Zalesia, tu zwiedzanie 
najcenniejszego drewnianego kościółka w Sudetach. Przejazd autokarem do m. Stary Waliszów. 
Miejscowość ta leŜąca z dala od głównych traktów komunikacyjnych, zamieszkiwana jest przez 
hermetyczną grupę kresowiaków osiadłych tu po zakończeniu II wojny światowej. Dzięki 
uprzejmości pań z tej miejscowości będziemy mogli zobaczyć stroje ludowe Polaków z kresów 
płd-wsch przedwojennej Polski. Będziemy mogli spróbować potraw kresowych i nalewek 
przygotowanych według starych receptur. Ze Starego Waliszowa powrót autokarem do Mysłowic. 
Planowany przyjazd na godz. 1900 . 

CENA ; 95 zł - członkowie PTTK,   90 zł - członkowie SKKT*,   105 zł - pozostali 

ŚWIADCZENIA: autokar, NNW, pilot/przewodnik, nocleg w schronisku PTTK Orlica w Zieleńcu. 
Autokar podjedzie pod schronisko, naleŜy zabrać swój śpiwór lub wykupić wypoŜyczenie pościeli 
w schronisku. NaleŜy zabrać latarki i zapasowe baterie. 

WE WŁASNYM ZAKRESIE : opłaty za zwiedzane miejsca, wyŜywienie. Degustacja potraw 
kresowych to koszt około 10 zł (zupa i drugie danie) 

*SKKT – Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny   .                                                                                         

Szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. Biuro czynne we wtorki 

i czwartki od godz. 13
00

 do 16
00

. Tel/faks (032) 222 56 06 . E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl       

Składka roczna ulgowa dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 16 zł , ulgowa 

dla emerytów, rencistów wynosi 20 zł, składka normalna wynosi 32 zł.  W przypadku nowo wstępujących 

obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składek ulgowych i 10 zł dla składki normalnej. 


