KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE
ORGANIZATORZY: Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj, śląskiego
TERMIN IMPREZY: 2 – 7 lipca 2018 r.
BAZA NOCLEGOWA: 1. Hotel TYCHY
ul. Jana Pawła II 10,
43-100 TYCHY
2. Hotel DOMINO
ul. Słowackiego 3
48-100 GŁUBCZYCE
Istnieje możliwość pozostawienia samochodów osobowych na parkingu hotelowym (płatny) lub na
parkingu ulicznym (bezpłatny).
KOSZT UCZESTNICTWA: całość 630,00 PLN (ewentualny koszt biletów wstępu – czeskie korony
– zostanie podany w terminie późniejszym).
Cena zawiera:
5 noclegów,
5 śniadań, 4 obiadokolacje, 1 obiad, 4 × suchy prowiant na drogę,
przejazdy autokarowe z obsługą przewodnicką,
materiały okolicznościowe.
Ubezpieczenie w ramach członkowstwa PTTK. Osoby nie będące członkami PTTK ubezpieczają się
indywidualnie.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ewentualnych zmian w programie
TELEFONY KONTAKTOWE:
Informacje programowe: Stanisław Kawęcki, tel. 608 311 368, e-mail: kawecki.stan@gmail.com
Zapoisy i informacje o wpłatach: Helena Witkowska, tel. 601 919 428, e-mail: helwit@op.pl
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Wymagane jest e-mailowe lub telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa> Przyjmuje je kol. Helena Witkowska (adres e-mailowy i telefon powyżej). Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane:
1.
imię i nazwisko
2. adres z kodem pocztowym
3. nr PESEL (do listy ubezpieczeniowej)
4. nr legitymacji PTTK
5. telefon kontaktowy]
6. adres e-mail
Ostateczny termin zgłoszeń – 30 kwietnia 2018 r.
Wpłat za uczestnictwo w imprezie należy dokonywać na adres:
Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej
ul. Rynek 15, 43-200 PSZCZYNA
nr konta: 49 8448 0004 0020 2459 2000 0102
z dopiskiem: „Śladami Piastów cz. XII”
UWAGA:
Obowiązuje wpłata zaliczki na wyżej podane konto w wysokości 230,00 PLN (do dnia 30 kwietnia
br.). Rezygnacja z udziału w imprezie jest równoznaczna z utratą wpłaconej zaliczki.
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Ogólnopolska Sesja Popularno-Naukowa
Przewodników Turystycznych PTTK

ŚLADAMI PIASTÓW ŚLĄSKICH – cz. XII
PO POWIECIE GŁUBCZYCKIM
ORAZ BYŁYCH KSIĘSTWACH: BRUNTALSKIM i OPAWSKIM
2 – 7 lipca 2018 r.

RAMOWY PROGRAM SESJI:
1 DZIEŃ (2 lipca – poniedziałek)
godz 14.00 – 16.00 –
przyjmowanie i kwaterowanie gości w hotelu TYCHY w Tychach
godz. 16.00 – 19.00 –
zwiedzanie: kościół MB Królowej Aniołów w Wilkowyjach, tężnie solankowe, Park Wodny, pobyt na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
w Paprocanach (możliwość kąpieli, wypożyczenia rowerów wodnych
lub kajaków, pobyt w restauracji lub lodziarni – kolacja we własnym
zakresie)
2 DZIEŃ (3 lipca – wtorek)
godz. 6.45 – 7.15 – śniadanie w hotelu (bufet samoobsługowy)
godz. 7.30 – 19.00 – część warsztatowa – wycieczka na trasie: Tychy – Mikołów – Rybnik –
Racibórz – Kietrz – Dzierżysław (zwiedzanie: kościół św. Bartłomieja
z XV w.) – Nasiedle – Branice (zwiedzanie: zespół obiektów Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, pałac – Uciechowice – Pilszcz
(zwiedzanie: kościół pątniczy Wniebowzięcia NMP z XVI w. – obecnie
sanktuarium MB Pilszczańskiej, parnik do ziemniaków, spichlerz zbożowy, zagrody frankońskie) – Uciechowice – Wiechowice – Úvalno (wejście na wieżę widokową Hanse Kudlicha) – Krnov (wejście na wieżę
widokową Cvilin, zwiedzanie: kościół pielgrzymkowy Podwyższenia
Krzyża Świętego i NMP Siedmiu Boleści z XVIII w.na Cvilinie, Stare
Miasto z Rynkiem i Ratuszem, kościół parafialny św. Marcina z XIV w.,
kościół św. Ducha z XIII w., kościół Narodzenia NMP z klasztorem minorytów) – Głubczyce (zakwaterowanie w hotelu DOMINO, obiadokmolacja).
3 DZIEŃ (4 lipca - środa)
godz. 7.00 – 7.45 – śniadanie w hotelu (bufet samoobsługowy)
godz. 8.00 – 18.45 – część warsztatowa – wycieczka na trasie: Głubczyce – Krnov – Bruntál
(zwiedzanie: zamek z XVII w., kościół NMP Nieustającej Pomocy z XVII
w., kościół Wniebowzięcia NMP z XVI w., kościół NMP Pocieszycielki
i klasztor pijarów z XVIII w., rynek, kamienice) – Staré Město (zwiedzanie: kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z XV w.) – Andělská Hora
(zwiedzanie: kościół pątniczy św. Anny na Górze św. Anny) – Karlovice –
Vrbno pod Pradědem (zwiedzanie: rynek św. Michała, kościół św. Michała z XVII w., pałacyk Grohmanna z XIX w., ruiny zamku Fürstenwalde
z XV w.) – Ludvíkov – Karlova Studánka (zwiedzanie: pijalnie wody mineralnej, budynek urzędu miasta, dom zdrojowy Libuše, dom zdrojowy
Bezruč, sanatorium Slezský dům, willa Vlasta i willa Eugene, kościół
NMP Uzdrowienia Chorych, drewniane budynki łaźni z XIX w., poczta,
założenia parkowe z fontannami i rzeźbami) – Malá Morávka (zwiedzanie: drewniana zabudowa willowa, kaplica św. Trójcy z XVII w., turbina
Müllera) – Rýmařov (zwiedzanie: rynek, Ratusz, kościół św. Michała Archanioła z XVII w., kaplica Nawiedzenia NMP w Lipkach, figura NMP
Zwycięskiej z XVIII w., prywatny browar) – Jamartice (zwiedzanie: kościół Narodzenia NMP z XVIII w., dzwonnica drewniana) – Horní Václavov – Bruntal – Krnov – Głubczyce (obiadokolacja w hotelu).
4 DZIEŃ (5 lipca – czwartek)
godz. 7.00 – 7.45 – śniadanie (bufet samoobsługowy)
godz. 8.00 – 17.45 – część warsztatowa – wycieczka na trasie: Głubczyce – Krnov – Bruntal –
Horní Václavov – Rýmařov – Janovice (zwiedzanie: zamek Piotra ze Že-

rotína z XVI w.) – Stříbrné Hory – Horní Město (zwiedzanie: kościół św.
Marii Magdaleny) – Rešov (zwiedzanie: Rešovské vodopády) – Rýmařov
– Stránske – Sovinec (zwiedzanie: zamek z XIV w.) – Arnoltice – Rýžoviště (zwiedzanie: kościół sw. Jana Chrzciciela, rzeźba NMP Immaculaty) – Lomnice – Roudno – Bílčice – Jezioro zaporowe Slezská Harta
(pobyt na koronie zapory) – Leskovec nad Moravicí (rejs statkiem po jeziorze) – Razová (oglądanie tufów wulkanicznych) – Mezina (zwiedfzanie
pomnika przyrody „Nurt lawy”) – Bruntal. – Krnov – Głubczyce (obiadokolacja w hotelu)
5 DZIEŃ (6 lipca – piątek)
godz. 6.45 – 7.15 – śniadanie (bufet samoobsługowy)
godz. 7.30 – 18.30 –
część warsztatowa – wycieczka na trasie: Głubczyce – Krnov – Brantice
(zwiedzanie: pałac-zamek z XVIII w.) – Krasov (zwiedzanie: kościół św.
Katarzyny z XVII w.) – Hošťálkovy (zwiedzanie: zamek z XV/XVI w.,
muzeum pralek we Vraclavku) – Linhartovy (zwiedzanie: zamek
z XVI/XVII w.) – Město Albrechtice (zwiedzanie: kościół Nawiedzenia
NMP z XVII w., figura św. Anny Samotrzeciej z XVIII w.) – Třemešná –
Jindřichov (zwiedzanie: zamek z XVII w., park zamkowy) – Vysoká –
Dívčí Hrad (zwiedzanie: zamek z XIII w.) – Slezské Rudoltice (zwiedzanie: zamek z XVI w.) – Bohušov (zwiedzanie: kościół św. Marcina, ruiny
zamku Fulštejn z XIII w.) – Osoblaha (zwiedzanie: cmentarny kościół św.
Mikołaja z XVII w., empirowa fontanna z XIX w., stacja kolejki wąskotorowej) – Slezské Pavlovice (zwiedzanie: zamek z XVI w., szwedzka kolumna z XVII w.) – Osoblaha – Sławoszów – Głubczyce (obiadokolacja w
hotelu)
6 DZIEŃ (7 lipca – sobota):
godz. 6.45 – 7.15 – śniadanie (bufet samoobsługowy)
godz. 7.30 – 12.30 – część warsztatowa – wycieczka na trasie: Głubczyce – Radynia – Opawica (zwiedzanie: kościół św. Trójcy z XVIII w – Radynia – Mokre – Zopowy
– Bogdanowice – Włodzienin (zwiedzanie: ruiny zamkowego kościoła św.
Mikołaja z XV/XVI w.) – Boguchwałów (zwiedzanie: kościół św. Mateusza z XVII w.) – Nowa Cerekwia (zwiedzanie: kościół parafialny św. św.
Piotra i Pawła z XVIII w., ruiny kościoła cmentarnego św. Wacława z XVII
w., wiadukt kolejowy) – Kietrz
godz. 12.30 – 13.30 – obiad
godz. 13.30 – 16.00 – przejazd do dworca kolejowego w Katowicach przez Racibórz, Rybnik,
Orzesze, Mikołów i Tychy
UWAGA: 1. W szóstym dniu imprezy jest organizowany dowóz zainteresowanych na dworzec
PKP w Katowicach.
2. Od środy do soboty będzie wydawany przy śniadaniu suchy prowiant na drogę (2
bułki: z szynką i z serem + woda mineralna).

