Komisja Turystyki Górskiej przy PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku zaprasza na

Dofinansowane przez Gminę Prudnik w ramach realizacji zadania „ Na Szlakach Niepodległości – Rajd
Niepodległości w Gminie Prudnik”

17 listopada 2018 r.
WYMARSZ: godz. 9:00 sprzed zabytkowej Altany w Parku Miejskim w Prudniku niebieskim
Szlakiem Historycznym Lasów Królewskiego Miasta Prudnik (długość – 17,5 km)
Przebieg: Prudnik (Park Miejski) – Prudnik Kapliczna Góra (320 m) – Kobylica– Dębowiec –
Rozdroże pod Trzebiną – Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku Lesie – Prudnik (Lipy) –
Prudnik (Park Miejski).
Atrakcje na szlaku: Park Miejski,- 400 letni dąb (pomnik przyrody) – Kapliczna Góra - zwana
też Święconką (pierwsze wzgórze Gór Opawskich od strony Prudnika. Od 1728 roku istniała
tu pustelnia, potem zbudowano murowaną kaplicę i klasztor. Przy drodze na szczyt stoi
ceglana budowla ze zniszczonym herbem Prudnika) - Okopowa 388 m.n.p.m. – dwa
grodziska wczesnośredniowieczne, Kobylica 395 m.n.p.m. – pomnik J. Eichendorffa. Poniżej
pomnika oczko wodne - dawny kamieniołom. Inne atrakcje to: kamień graniczny miasta
Prudnika z 1730 r., grodzisko wczesnośredniowieczne niedaleko Dębowca, Sanktuarium św.
Józefa (miejsce internowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego), wieża widokowa na Koziej
Górze, pałac Fipperów (obecnie biurowiec Stadniny Koni w Prudniku), barokowa kaplica św.
Antoniego z XVIII w.

Rajd dla wszystkich chętnych, nie zrzeszeni w PTTK
ubezpieczenie we własnym zakresie
Zapisy (tylko z wpłatą wpisowego) prowadzi PTTK O/Sudetów Wschodnich w Prudniku, ul. Traugutta
19. Wpisowe bezzwrotne w kwocie 5 zł płatne do 14 listopada 2018 r., Wpłata wpisowego na
konto bankowe PTTK O/Prudnik w BS 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001. Rajd organizowany
przez PTG na zasadach wolontariatu, zgodnie ze Statutem PTTK O/Prudnik, nie ma charakteru
komercyjnego, jest imprezą non profit.
koszt wpisowego zawiera poczęstunek przy ognisku: kawa, herbata, kiełbaska, chleb ze smalcem
i ogóreczkiem, ciasteczko, nagrody za udział w konkursie wiedzy o Gminie Prudnik.
Cel rajdu ● aktywny wypoczynek, integracja środowiska, poszerzanie wiedzy i doświadczenia, ●
popularyzacja turystyki pieszej, ● zdobywanie odznak turystycznych GOT, ● poznanie walorów
przyrodniczo – krajobrazowych, historii i zabytków Gminy Prudnik,
komandor rajdu: Barbara Drożdżowicz 501496336

