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Patronat honorowy nad cyklem wypraw górskich po szczytach zaliczanych do KGP objął starosta raciborski  

Grzegorz Swoboda. 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Raciborzu zaprasza na: 

 

PIĄTĄ WYPRAWĘ GÓRSKĄ PO SZCZYTACH ZALICZANYCH DO KGP 

Celem naszej wyprawy będzie zdobycie DWÓCH szczytów: 

1. TARNICA 1346 m.n.p.m.  

Najwyższy szczyt polskich Bieszczadów i województwa podkarpackiego,  

wznoszący się na krańcu pasma połonin, w grupie tzw. gniazda Tarnicy i Halicza. 

2. LACKOWA 997 m.n.p.m.  

Najwyższy szczyt po polskiej stronie Beskidu Niskiego,  

położony między Krynicą-Zdrój a Wysową, na granicy ze Słowacją. 

 

TERMIN 25-26.04.2020 r. 

 

1. Wyprawa odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Wyprawa nie ma charakteru komercyjnego i jest organizowana na zasadach samorealizacji siłami wolontariatu członków 

PTTK zgodnie ze Statutem PTTK. 

3. Udział w wyprawie 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 wycieczek 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 posiadający opłaconą składkę członkowską za 2019 r. są ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 

PROPONOWANA TRASA: 

 

Dzień pierwszy TARNICA 

Wyprawa rozpoczniemy w miejscowości Wołosate następnie niebieskim i żółtym szlakiem wejdziemy na szczyt Tarnicy.   

Ze szczytu zejdziemy szlakiem żółtym i dalej czerwonym (GSB) do Ustrzyk Górnych. 

 

Długość trasy ok. 12,5 km, suma podejść ok. 700 metrów. 

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych trasa ulegnie skróceniu. 

 

Obiadokolacja i nocleg w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym im. JP II w Ustrzykach Górnych. 

 

 

Dzień drugi LACKOWA 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu wyruszamy autokarem do miejscowości Izby i wejście z przełęczy Beskid czerwonym szlakiem 

na szczyt Lackowej. Powrót tą samą trasą. Wejście na Lackową czerwonym szlakiem jest bardzo wymagające.  

Dla osób o słabszej kondycji fizycznej i osób starczych będzie możliwość wejścia drogą leśną o mniejszym nachyleniu. 

 

Długość trasy ok. 6 km, suma podejść ok. 360 m. 

 

PRZYPOMINAMY IŻ JEST TO WYPRAWA GÓRSKA, WYMAGANA JEST DOBRA KONDYCJA MARSZOWA 
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Zbiórka uczestników na dworcu PKS w Raciborzu o godzinie 05
00

, wyjazd o godzinie 5
30

, planowany powrót w godzinach 

wieczornych. 

 

Koszt wyprawy: członkowie PTTK Racibórz, młodzież do 18 roku życia i studenci: 200 zł 

   osoby niezrzeszone: 220 zł 

Dla 50 osób w przypadku innej ilości osób opłata ulegnie zmianie. 

Cena zawiera: Przejazd autokarem, nocleg w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym im. JP II w Ustrzykach Górnych, 

obiadokolację i śniadanie, informację krajoznawczo-turystyczną. 

 

Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze PTTK w godzinach 10:00 – 16:00 do 06.04.2020 r. oraz na konto PTTK  

33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule wpisując TARNICA I LACKOWA 25-26.04.2020 r. lub DO WYCZERPANIA 

MIEJSC. 

 

Biuro PTTK Oddział Racibórz 

ul. Chopina 16, 47 – 400 Racibórz 

tel. (032) 415 30 93 

 

Organizatorem wszystkich wycieczek jest Andrzej Kuśnierz tel. 608 442 739 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 
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