KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ PRZY PTTK ODDZIAŁ SUDETÓW WSCHODNICH W PRUDNIKU

ORGANIZUJE

RAJD ZIMOWY
NA ŚNIEŻNIK
Wyjazd 17.03.2017 r. (sobota)
Godz. 7.00 sprzed basenu OSiR w Prudniku, ul. Parkowa 4, godz. 7.05 sprzed ZUS / LIDL
Przejazd na trasie: Prudnik – Międzygórze
Godz. 10.00 wymarsz na trasę szlakiem czerwonym z MIĘDZYGÓRZA (575 m n.p.m.) zboczem
ŚREDNIAKA obok KOZICH SKAŁ na HALĘ POD ŚNIEŻNIKIEM 1213 m n.p.m. (do schroniska 7,8 km, ok. 2
¾ godz. marszu), następnie szlakiem zielonym przez JASKÓŁCZE SKAŁY na ŚNIEŻNIK (1426 m n.p.m.)
ok. 30 minut marszu, trasa o dł. 15 km, 5 ½ h marszu, suma podejśd 871 m, suma zejśd 871 m.
POWRÓT TĄ SAMĄ TRASĄ DO MIĘDZYGÓRZA
Przed 1580 rokiem powstała osada leśna drwali usytuowana u zbiegu Wilczki i Bogoryji, a w drugiej
połowie XVII wieku osiedlono w Międzygórzu grupę górali z Mariazell w Austrii. W 1840 roku Międzygórze
nabyła ks. Marianna Oraoska, przystąpiła ona energicznie do zagospodarowania Międzygórza tworząc z
niego popularną miejscowośd letniskową. W czasie, gdy Międzygórze należało do ks. Marianny Oraoskiej
przystąpiono również do zagospodarowania Wodospadu Wilczki i skalistego wąwozu poniżej. Wodospad
otoczono balustradami, zbudowano punkty widokowe połączone kamiennymi stopniami oraz przerzucono
mostek nad progiem, z którego można podziwiad wąwóz za wodospadem. W 1858 roku powstała willa ks.
Marianny Oraoskiej, wówczas wprowadzono do Międzygórza charakterystyczny typ zabudowy, który
wzorowany był na tyrolskim budownictwie ludowym. Mariannie Oraoskiej zawdzięcza się największy
rozwój Międzygórza.

16:45 PLANOWANY WYJAZD Z MIĘDZYGÓRZA
19:30 PLANOWANY PRZYJAZD DO PRUDNIKA
KOSZT: - 40,00 zł/os zawiera przejazd autokarem.
Impreza statutowa dla członków PTTK z opłaconą składką., pierwszeństwo dla członków Oddziału w
Prudniku. Zapisy tylko z wpłatą do dnia 05.03.2018 r. w biurze przy ul. Traugutta 19 lub na konto PTTK
O / Prudnik w Banku Spółdzielczym w Prudniku 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001
Uczestnik może zrezygnowad z udziału w imprezie bez podania przyczyny nie później niż 8 dni przed
imprezą. W przypadku rezygnacji od 7 dni do dnia rozpoczęcia imprezy wpłacona kwota nie będzie
zwrócona. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu, gdy zmiana ta jest spowodowana
czynnikami od niego niezależnymi takimi jak warunki atmosferyczne. Przypominamy o zabraniu
dobrego humoru, o stosownym do pogody ubiorze oraz wygodnym obuwiu do uprawiania turystyki
górskiej.
cel rajdu: ● ABC bezpiecznego wędrowania, ● propagowanie aktywnego wypoczynku wśród dzieci ,
młodzieży i seniorów, ● popularyzacja turystyki górskiej, ● zdobywanie odznak turystycznych: GOT,
KGP, KS, poznawanie walorów turystycznych, piękna przyrody i bogactwa kulturowego kraju, ●
integracja środowiska turystycznego.

ZAPRASZAMY
Odpowiedzialny za organizację rajdu Antoni Węglarz 604876236

Szczegóły punktacji GOT
Odcinek trasy
Międzygórze Górne – Hala Pod Śnieżnikiem/
Schronisko
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